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یو ځل مې د الس ورغوی وگوره!

دریمه شعري ټولگه

آصف بهاند

یو ځل مې د الس ورغوی وگوره!
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د کتاب ځانگړنې:
د کتاب نوم :یو ځل مې د الس ورغوی وگوره! (شعري ټولگه)،
شاعر :آصف بهاند،
د خپریدو نېـټه :د  ۲۰۲۰کال مارچ
د خپریدو ځای :افغان جرمن آنالین پورتال
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د سرلیکونو فهرست
 ۱ــ مینه او کرکه

 ۷مخ

 ۲ــ وطن ()۲

 ۹مخ

 ۳ــ ځان بندوالی نه شم

 ۱۰مخ

 ۴ــ چورلکې نه پوښتنه؟ (د اوکراین سفر یوه بله خاطره)

 ۱۱مخ

 ۵ــ دا دی روان یم ،در نه الړمه ،نور نه راځمه

 ۱۳مخ

 ۶ــ ښځه که لړم؟ (فرخندې ته)

 ۱۴مخ

 ۷ــ د انسانیت پر لمن تور داغونه

 ۱۵مخ

 ۸ــ عرض ،بې دفاع فرخندې ته

 ۱۶مخ

 ۹ــ اختر او باور

 ۱۷مخ

 ۱۰ــ وژاړم که وخاندم؟

 ۱۹مخ

 ۱۱ــ لږ مې در ونیسه ساړه مې کیـږي!

 ۲۰مخ

 ۱۲ــ دلته نغمه ،هلته ویر

 ۲۱مخ

 ۱۳ــ د یو چا د یو نازک خاطر له پاره

 ۲۲مخ

 ۱۴ــ د اوښکو خښتې

 ۲۴مخ

 ۱۵ــ بې له نیټې ،بې پتې

 ۲۵مخ

 ۱۶ــ ناکام په صبح و شام

 ۲۵مخ

 ۱۷ــ با اعتبار ،خزانه دار

 ۲۶مخ

 ۱۸ــ بله خوا مه ځه ،تاج محل ته راشه

 ۲۷مخ

 ۱۹ــ لکه زر نوري کلونه

 ۲۸مخ

 ۲۰ــ او زه روان لکه یو...

 ۲۹مخ

 ۲۱ــ بیا به پُخال شې که نه؟

 ۳۰مخ

یو ځل مې د الس ورغوی وگوره!
4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ۲۲ــ د الفت نثر

 ۳۰مخ

 ۲۳ــ کومه ښګال نه شته

 ۳۱مخ

 ۲۴ــ که یې ګورې راشه!

 ۳۲مخ

 ۲۵ــ دوړو کې پټه څوکۍ

 ۳۳مخ

 ۲۶ــ نا سمه پته

 ۳۴مخ

 ۲۷ــ یوه اوږده الر او یو اوږد انتظار

 ۳۵مخ

 ۲۸ــ څلویښت چینې

 ۳۶مخ

 ۲۹ــ د باران په ژبه

 ۳۸مخ

 ۳۰ــ زما د عمر دیوال د انتظار ښورې چنګ کړی دی نور

 ۳۹مخ

 ۳۱ــ ټینګار

 ۴۰مخ

 ۳۲ــ ستا د یادونو زیارت

 ۴۱مخ

 ۳۳ــ د دوران غمیزه

 ۴۲مخ

 ۳۴ــ لرې او نږدې

 ۴۲مخ

 ۳۵ــ په استثنا وطن کې

 ۴۳مخ

 ۳۶ــ بښنه؟

 ۴۴مخ

 ۳۷ــ ډار

 ۴۵مخ

 ۳۸ــ چاودیدلی مې زړگی دی

 ۴۶مخ

 ۳۹ــ اور ته به ور گډ او سپیلنی شمه

 ۴۷مخ

 ۴۰ــ زه ستا په سترگو کې بلنه وینم

 ۴۷مخ

 ۴۱ــ د انکار استازی

 ۴۸مخ

 ۴۲ــ مبارک اختر مو؟؟؟ (هلمند ،لښګرگاه او اختر)

 ۴۹مخ

 ۴۳ــ ځواني ،زه او ته

 ۵۰مخ

 ۴۴ــ ما مه دربوله ،زه درتالی نه شمه

 ۵۱مخ

 ۴۵ــ او د ټولنې د سانسور زولنې

 ۵۲مخ

 ۴۶ــ ومې لیدل

 ۵۳مخ

 ۴۷ــ پوښتنه

 ۵۴مخ

 ۴۸ــ دا یو خیال دې بدرگه راسره پریږده

 ۴۵مخ

 ۴۹ــ د زړه پر سر مې غوټه

 ۵۵مخ
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 ۵۰ــ ستا یادونه

 ۵۵مخ

 ۵۱ــ «الم او ایلینو» او زما څو بیتونه

 ۵۶مخ

 ۵۲ــ د «کک او زرینه» د هرکلي په پار

 ۵۷مخ

 ۵۳ــ وژغــور

 ۶۰مخ

 ۵۴ــ که در سره شوم ،نو کره به شمه

 ۶۳مخ

 ۵۵ــ ته دروغجن یې ،دروغونه وایي

 ۶۳مخ

 ۵۶ــ زما یادونه

 ۶۴مخ

 ۵۷ــ هــســتــي

 ۶۵مخ

 ۵۸ــ سرې وینې ،تورې اوبه

 ۶۵مخ

 ۵۹ــ د رڼا او تیارې لوبه

 ۶۶مخ

 ۶۰ــ ځــواب

 ۶۷مخ

 ۶۱ــ او ال جـــگــــړه ویــښـه ده

 ۶۷مخ

 ۶۲ــ زه له خپل سیوري نه ډاریږم ،تښتم

 ۶۸مخ

 ۶۳ــ د خیال بڼ

 ۶۹مخ

 ۶۴ــ ډک زړه

 ۷۰مخ

 ۶۵ــ اقرار

 ۷۰مخ

 ۶۶ــ ستړی یمه

 ۷۱مخ

 ۶۷ــ بیوسه میلمه

 ۷۱مخ

 ۶۸ــ هر څه چې راځي ،اول پر زړه راځي

 ۷۲مخ

 ۶۹ــ چې زه نه شم په یارانو کې کوزگوری

 ۷۲مخ

 ۷۰ــ مړه انسانان ،ړنگې کالوې مې خوري

 ۷۳مخ

 ۷۱ــ هـر یـو چې راځي تـر بل بدتر راځي

 ۷۳مخ

 ۷۲ــ الړمه تقدیره ،درنه الړمه!

 ۷۴مخ

 ۷۳ــ ته مې د جنگ کلي کې ورکه کړلې

 ۷۵مخ

 ۷۴ــ لکه اوښ

 ۷۶مخ

 ۷۵ــ ما هم ایسته وارتېـگه

 ۷۷مخ

 ۷۶ــ یو ځل مې د الس ورغوی وگوره

 ۷۷مخ

 ۷۷ــ وگوره!

 ۷۸مخ
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 ۷۸ــ لمر والړ ،سپوږمۍ زغلي او زه زغلم

 ۷۹مخ

 ۷۹ــ درځه همدا دې بس دي

 ۸۱مخ

 ۸۰ــ پښتون الال

 ۸۲مخ

 ۸۱ــ رنگ به زیړه پاڼه کړم ،خزان ته به یې وسپارم

 ۸۲مخ

 ۸۲ــ شـپـه ورځ مــیـلـمه اوس د ژړا یـمه زه

 ۸۳مخ

 ۸۳ــ یو سری ،اوه سری ،اویا سری

 ۸۴مخ

 ۸۴ــ تازه مـو پـریښي دي ،روان یـو په ورستو پسې ځو

 ۸۵مخ

 ۸۵ــ ډالۍ

 ۸۷مخ

 ۸۶ــ چـوپـتـیا

 ۸۷مخ

 ۸۷ــ زما به له خوښي نه زړه درمـنډې کړي

 ۸۸مخ

 ۸۸ــ سـتـړې نـــړۍ

 ۸۹مخ

 ۸۹ــ انسان ،وینه او مځکه

 ۹۰مخ

 ۹۰ــ د ژړا حق

 ۹۰مخ

 ۹۱ــ کنگل

 ۹۱مخ

 ۹۲ــ دوه دیوان

 ۹۱مخ

 ۹۳ــ داســې حــال پــر ما راغلی ،پــه کې هـیـڅ نه شومه غلی

 ۹۲مخ

 ۹۴ــ وږی میلمه ،افغان کوربه

 ۹۳مخ

 ۹۵ــ د حسن سکه

 ۹۴مخ

 ۹۶ــ مــوږ تــه بــریالی دی زمــوږ قـــام دې وي

 ۹۵مخ

 ۹۷ــ چیرې چې کرکه نه وي

 ۹۶مخ

 ۹۸ــ دا دی باران ودرید

 ۹۷مخ

 ۹۹ــ څو ورځې کیږي ځنازه یې پر اوږو گرځوم

 ۹۸مخ

 ۱۰۰ــ ما اړولې د زاړه کتاب زړې ورقې
 ۱۰۱ــ د شاعـر لنډه بیوگرافي

 ۹۹مخ
 ۱۰۰مخ
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مینه او کرکه
مینه کرکه سره یو ځای
زموږ کور ته نن راغلي
نه په مینې سم پوهیـږو
نه مو کرکه پیژندلې
پښتانه یو
میلمه پال یو
موږ به څنګه
د میلموو
د دښنوو
قدر یو ځای سره وکړو
یو یې اور
بل یې اوبه دي
اوسیدل یې یو ځای نه شي
پښتانه یو
میلمه پال یو
اسامه مو وو ساتلی
ځان مو ښه و تباه کړی
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اوس به څه کړو
اوس به څه کړو
مینه کرکه مو یو ځای زړه ته راغلې
بیلولی یې هم نه شو
غورځولی یې هم نه شو
نه په مینې سم پوهیـږو
نه مو کرکه پـېـژندلې
خدایه څه کړو
خدایه څه کړو؟؟؟
۱۱/۱۰/۲۰۱۴
کییف
اوکراین

یو ځل مې د الس ورغوی وگوره!
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وطن
۲
زما وطن
لکه بیدیا کې اور اخیستې ونه
زه الس تر زنې ورته ګورم
هیڅ کوالی نه شم
اور مړ کوالی نه شم
ځان سو ځوالی نه شم
په رڼو ګورم ورته
اور مړ کوالی نه شم
ور ته کتالی نه شم
۱۱/۱۰/۲۰۱۴
کییف
اوکراین

یو ځل مې د الس ورغوی وگوره!
10
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ځان بندوالی نه شم
زه لکه عکس په چو کاټ کې اوسېدالی نه شم
ځان بندوالی نه شم
زه یو شیرام یمه
آزاد یمه
هر خوا ګرځمه
لکه وږمې غوندې نرمي غواړم
خوښي غواړم
په غرو رغو کې ګرځیدل غواړم
خندل غواړم
آزاد هم اوسیدل غواړم
زه لکه عکس په چوکاټ کې اوسیدالی نه شم
ځان بندوالی نه شم
۱۱/۱۰/۲۰۱۴
کییف
اوکراین
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چورلکې نه پوښتنه؟
(د اوکراین سفر یوه بله خاطره)
زه هم پیلوټ یم
خو د اوښکو پیلوټ
موږ ته تیاره طیاره د ویر راغلې ده سپاره یو په کې
دا دی د جنګ الوت مو کړی دی کرار نه کینو
دا دی د ویر الوت مو کړی دی خندا نه لرو
خو دې الوت کې موږ بقا نه لرو
په دې الوت کې نن هم الړمه ډیر لرې ،لرې
الړمه نن یو نندارتون ته
چې نا څاپه مې خندا په ژړا واوښتله
چا را ته وې چې دغه دړه ګوره!
ما چې کتل:
ور باندې نوم زما د وطن ښکاره شو
سترګې مې ښې خالصې کړې و مې لیدل
هلته د اوسپنې په شمار څو اسبابونه والړ
یوه چورلکه ،څو ټانکونه والړ
یو ځیږهَ غږ له کومې خوا نه رات َه
چې دې چورلکې په افغان او په ستان کې ډیر خدمت کړی دی
زه هم زینې ته ور نږدې شومه ور وختمه
د ژوند یوه نښه یې منځ کې نه وه
یو یې پیلوټ ،څلور دیسانت ځاییدل
زه د پیلوټ په ځای کې کیناستمه
شا و خوا دومره سوچونه او تنۍ ډیرې وې
لکه زما د وطن ویر چې ډیر دی
هماغه یو ځیږ غږ راته ویل یې:
چې دې چورلکې په افغان او په ستان کې ډیر خدمت کړی دی
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زه د پیلوټ ځای کې کرار ناست وم خندا راغلله
او د خندا پټو څپو سره مې مخې ته ژړا راغلله
زړه کې مې ځان سره ژړل او ویل:
خدمت خو دا وي چې د بم پر ځای ګالن وکري
خدمت خو دا وي چې سپیره ډاګونه شنه کاندي
او کلیو کې مکتب ودان کړي
خدمت خو دا وي چې نا لوستي هلکان او نجونې
له السه ونیسي ښوونه او روزنه ورکا
خدمت خو دا وي چې یا هیڅ ور نه شي
او که ورځي نو آبادي به کوي
فوالد نه جوړ له دې شاهین نه په څو ځلې تاو شوم
د ژوند یوه نښه یې هیڅ یو څنګ کې
او یا هم منځ کې نه وه
ښکته او پورته ،الندې باندې
څلور خوا ته یې د مرګ نښې وې
په پای کې پوه شوم چې خدمت څه شی وي
ورغلم مخې ته یې
سترګو په سترګو سره ودریدو
ما وې چې څوک نه شته رښتیا و وایه!
دې اوسپنیز سطل نه غږ راوزي:
چې تا خدمت کړی دی
زه بې هم ومنم دغه خدمت دې
خو ته رښتیا و وایه:
تا د خدمت موده کې
زما د څو تنو ځیږ پوستو هیواد والو وینه تویې کړله؟؟؟
۲۰/۱۰/۲۰۱۴
کییف
اوکراین
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دا دی روان یم ،در نه الړمه،
نور نه راځمه
آهای ،آهای وطنه!
غږ مې در رسي که نه؟
دا دی روان یم ،در نه الړمه،
نور نه راځمه
ګرانه وطنه!
غږ مې واوره،
مرور یمه
او الړمه
نور نه راځمه.
ستا شنو بڼو ته
ستا کوڅو ته ځناور راغلي
زما نور ستا لمن کې ځای نه شته دی
هله به بیرته راشم
چې ځناور در ځنې تللي وي نور
لمن دې وللې وي نور
۲۰۱۴/۱۲/۲۰
هیدرسلیف
ډنمارک
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فرخندې ته:

ښځه که لړم؟
زه مې دا خپلو بچو داسې کړمه:
ښایي چې زه به انسان نه یمه،
بل څه به یمه،
راته ښکاره شوه چې زه ښځه نه،
لړم به یمه،
ما خو په مینه بچي وزېـږول،
خو دوی جګېـږي او بدن مې څیري
او بیا مې خوري په مزه
ځکه شکمنه شوم په ځان باندې
انسان نه،
کوم لړم به یمه
بل چا نه،
خپلو بچو
ګیرې او ویرې کړم او وې خوړمه
۲۰۱۵/۰۳/۲۴
هیدرسلیف
ډنمارک
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د انسانیت پر لمن تور داغونه
هر خوا چې ګورم ته یې ته فرخندې،
هر خوا چې ګورمه زه تا وینمه
ستا د نازک بدن داغونه او د وینو دارې
زه نوروز څه کړم نوې ورځ څه کړمه،
ستا د ویرونو او زخمونو په کپس کې ګیر یم،
د پیغورونو زولنې را نه چاپیرې دي دي نن،
د پیغورونو سرو او شنو لښکرو
منځ کې راګیر یمه هللا یادوم
او الره ورکه را نه
د نا پوهۍ خپسه مې ذهن او ضمیر باندې حکمونه کوي
هره خوا ستا د وینو سره خالونه
د انسانیت پر لمن تور داغونه
۲۰۱۵/۰۳/۲۴
هیدر سلیف
ډنمارک

یو ځل مې د الس ورغوی وگوره!
16
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عرض
بې دفاع فرخندې ته:
آهای !!!
د لوړو کلو خلکو،
غږ مې در رسي که نه؟
دغه دی چغې وهم:
وژني مې،
وهي مې،
سوځوي مې،
خالصوالی مې شئ؟؟؟
۲۰۱۵/۰۳/۲۰
هیدرسلیف
ډنمارک
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اختر او باور
چې ماشوم وم ،نو ماشوم وم،
اختر هم را ته ماشوم و،
ور ته خوښ وم او درې ورځې
ګډیدم به نڅیدم به
ما به داسې انګیرله
چې دا کور کلی او خلک
ټول اختر کې خوښ خوشال وي
خو چې څنګه په چپ پوه شوم ،په ښي پوه شوم
بس نو پوه شوم چې دا خوب و
دا یو خوب و ،غولونکی زورونکی
اختر نه و ،خوښي نه وه
چیرته لرې د جګړې اور لګیدلی
کوم نا مرده زموږ کور ته و راوړی
او زموږه هست و بود یې
په دې اور کې وو سیځلي
کور کې ویر
کلي کې ویر و
ښار کې ویر
هیواد کې ویر و
میندې بورې
خویندې ورارې
اختر نه و
خوښي نه وه
هره خوا سرخي ،سرخي وه
د سره رنګ ښه پریماني وه
د سرو وینو بازار تود و
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د ژوندون پکې ارزاني وه
بس وهل وو او وژل وو
ښه باور ،بې باوري وه
په کې یو خپل او دوست نه و
ټول دښمن ،دښنه بازي وه
کور دښمن و
ورور دښمن و
باغ دښمن او زهرجن و
بزګر نه و مځکې شاړې
بڼوال و ،خو قهرجن و
نه ښونکی ،نه ښوونه،
نه یې تون و ،نه پوهنه
هر څه اور کې و سیځلي
د باور غاړه وه غوڅه
په هر څه بې باوري وه
د  ۲۰۱۵کال د اګست یوویشتمه
هیدر سلیف
ډنمارک
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وژاړم که وخاندم؟
د ترحم سپین الوتونکي راځي
د روح آسمان کې مې وزرې وهي
او زما د ذهن بچیان
شنو کروندو ته بیایي
د شعر وزر خوځیږي
پټې منګولې یې راځي زما په لور
او زما د ذهن د کال دا زنګ وهلی زنځیر
په ښکلو ګوتو شرنګوي په څو ځل
را ویښوي مې درانه خوبه ځینې
څڼې مې غوړې کاندي
هلته اتڼ ته د ویینو مې ور بولي پسې
بیا مې څو ځلې را کشکاږي د اتڼ لیکې ته
زه یې ښه ګورم چې ما آزمیي بیا
او د خندا ژړا پر ګډه پوله
لکه حیران افغان مې و دروي
زه څڼې غورځومه
اوړم را اوړم د اتڼ لیکه کې
ځان سره سوچ کومه
دا د ژړا که د خندا شیبه ده؟
۲۰۰۱/۰۲/۲۰
فریدریکس هاون
ډنمارک
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لږ مې در ونیسه ساړه مې کیږي!
زه او ته غلي ناست وو
زموږ په منځ کې د سکوت امپراتور حاکم و
چې د باران د پښې غـږ
د لوی سکوت کال را ړنګه کړله
د باران ورا وه  ،را روانه له آسمانه ځینې
ته ښه را جوخته شولې
او په آرام دې و وې:
لږ مې در ونیسه ساړه مې کیـږي!
۲۰۱۶/۰۹/۱۳
هیدرسلیف
ډنمارک
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دلته نغمه ،هلته ویر
پـر ما نغمې ،پر تا ویـرونه اوري
دلته یـو راګ ،هلـته بمونـه اوري
کله به راشي ،چـې رښتیا و وایـو
دلته خـوښي ،هلته غــمونه اوري
۲۰۱۶/۰۹/۱۵
هیدرسلیف
ډنمارک
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د یو چا د یو نازک خاطر له پاره
سختې سوختې وړمه،
دا نا دودې د دنیا وړمه
سپورې ستوغې راغلې،
ښې او بدې د هر چا وړمه
چا یو وخت راتووې:
ځوانه څه کوې؟
ما وې:
د یو چا د یو نازک خاطر له پاره
دا دی ناست سترګې په الر یمه

*****
سترګو رپ کې لوی شومه
هلک ومه ،سړی شومه
ټکنده غرمه شوله
ښه پوخ لکه جواری شومه
بیا یو چا را غږ کړو:
ښه هوښیار سړی یې او بیا څه کوې؟
ما وې:
د یو چا د یو نازک خاطر له پاره
دا دی ناست سترګې په الر یمه

*****
آغه دی یخ راغی ،ژمی راغی

یو ځل مې د الس ورغوی وگوره!
23
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سپینه واوره ور سره راغله
پاس پر سر او بریتو مې
آرامه نرمه پریوته
بیا یو چا راغږ کړ:
بوډا څه کوې؟
ما وې:
د یو چا د یو نازک خاطر له پاره
دا دی ناست سترګې په الر یمه
۲۰۱۴/۰۹/۱۶
هیدرسلیف
ډنمارک

یو ځل مې د الس ورغوی وگوره!
24
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د اوښکو خښتې
ستا د نه شتون نوستالژیک یادونه
رانه تاویږي زوروي او خوري مې
له هر یو یاد سره مې سترگو نه د اوښکو ورا مخ ښکته درومي
اوس مې له اوښکو نه مانۍ جوړه ده
نوستالژیکه مانۍ
ستا د یادو ودانۍ
او هره ورځ پر دې مانۍ د خپلو اوښکو یو څو خښتې ږدمه
۲۰۱۷/۱۲/۰۱
هیدرسلیف
ډنمارک

یو ځل مې د الس ورغوی وگوره!
25
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بې له نیټې ،بې پتې
بې له نیټې ،بې پتې
تا پسې چغې وهم...
غږ کومه...
چیرې یې ته ؟؟؟
کوم یو ځواب نه اورم
یوازیتوب او سکوت
په رسا ژبه راته وایي چې یو سپڼ هم نه شته
بیرته راتګ خو دې بیا
لکه چې ونه شولو
بې له نیټې
بې پتې
۲۰۱۶/۰۸/۲۲
هیدرسلیف
ډنمارک

ناکام په صبح و شام
د تــا د زلـفـو سیـوري النــدې بــه آرام وکـړم
کـله نا کـله نه ،دا کـار بـه صبح و شـام وکـړم
خیر که رقیب را ته په هره سا ډیکسې راکوي
د نـه زغـملو دي ،خو زه به څـه نا کـام وکـړم
۲۰۱۶/۱۰/۱۲
هیدرسلیف
ډنمارک

یو ځل مې د الس ورغوی وگوره!
26
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

با اعتبار ،خزانه دار
خپل دا شعر ډوله توري چې هر ځلې لولم ،د نوستالژی په لړو کې مروړل کیږم او ور سره مې
د سترګو په کچکول کې څو اوبلنې مرغلرې هم را میلمنې شي:

د سرو او سپینو ،تورو وریځو جګړه
او زه یوازې ورته ناست
یم ننداره یې کوم
پای به یې څه شي لکه زما د وطن
هر څه به پریوزي
په ایرو به واوړي
زه به په پای کې د ایرو د وطن
یو وزر سوی مارغه
او د ایرو د کووټو
با اعتبار خزانه دار به یمه
۲۰۱۶/۰۹/۱۲
هیدرسلیف
ډنمارک

یو ځل مې د الس ورغوی وگوره!
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بله خوا مه ځه ،تاج محل ته راشه
دا الر ازغنه ده
ستا پښې نازکې
دا فکر ځیـږ دی
ستا خیالونه پاسته

*****
هغه الر پریـږده
زما ګوګل ته راشه
بله خوا مه ځه!
تاج محل ته راشه

*****
چې دې خیالونو او نازکو پښو ته
الرو کوڅو کې ګالن وغوړوم
د غزل تورو سره سترګې فرش کړم
د زړه په بڼ کې مې تسل ته راشه
بله خوا مه ځه!
تاج محل ته راشه
۲۰۱۶/۱۰/۱۷
هیدرسلیف
ډنمارک

یو ځل مې د الس ورغوی وگوره!
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لکه زر نوري کلونه
یوه ونه
پاس پرې واوره
ور نه الندې زه او ته
د لمر سترګه ډیره لرې
او له وریځو سره جنګ کې
زه او ته سره پخال
او څنګ په څنګ کې
خو واټن مو دومره منځ کې
لکه زر نوري کلونه
۲۰۱۶/۱۰/۲۱
هیدرسلیف
ډنمارک

یو ځل مې د الس ورغوی وگوره!
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

او زه روان لکه یو...
د ژوند پر لویه الره
څه سیالونه
څه اورونه راغلل
نور شا ته نه شومه تالی
ښي کیڼ ته نه شومه تالی
مینه چا غال کړه
رڼایي شوه ورکه
نور شا ته نه شومه تالی
ښي کیڼ ته نه شومه تالی
وړاندې اورونه سیالونه راتلل
او زه روان لکه یو...
۲۰۱۶/۱۲/۰۴
هیدرسلیف
دنمارک

یو ځل مې د الس ورغوی وگوره!
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بیا به پُخال شې که نه؟
د کال سیمې ته را و خو ګوره
تش الس راغلی نه یم
څومره خوبونه
ارمانونه مې راوړي در ته
زړه کې ساتلي در ته
ما ،نه کوم خوب لیدلی
نه مې خیال وهلی
ما په رښتیا د ارمانونو یو لښکر راوستی
تا ته سالم کوي دوی
او احترام کوي دوی
زما دا زړه هم یو ویجاړ محفل دی
کله به راشې که نه؟
بیا به پُخال شې که نه؟
۲۰۱۵/۰۶/۰۳
هیدرسلیف
ډنمارک

د الفت نثر
د الفت نثر
زموږ د کلو
د باغچو
د وللو ګلو عصاره ده،
د الفت نثر عاطفه ده
۱۹۹۳/۱۲/۱۹
روسیه
ماسکو

یو ځل مې د الس ورغوی وگوره!
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کومه ښګال نه شته
زموږ انګړ ته پسرلی خپله پښې ایبلی
سا نیولی
وار خطا راغلی
ښه په موسکا راغلی
خو زموږ د ذهن د انګړ په منځ کې
یو تور کالی
یو تور پګړی
د جنګ شپیلۍ غږوي
ال د ویرونو او جګړو لوګی والړ
او د لویدلی دیوال ګرد په غوږ کې
څه ګونګوسی هم کوي
زموږ په وتره کرونده کې
کومه غوټی او شینلی څه،
زموږ پر شونډو خولو کې
تشه موسکا نه شته
کومه ښکال نه شته
۲۰۱۷/۰۳/۲۶
کابل
افغانستان

یو ځل مې د الس ورغوی وگوره!
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

که یې ګورې راشه!
زړه مې په اور آلیل کیږي
ته یې وینې که نه؟
که دې زړګی دې نندارې ته خوشالیـږي
که یې ګورې راشه!
اوښکې یې اور باندې څڅیـږي
که یې شمیرې
که یې ګورې راشه!
په هره اوښکه کې د تا د مینې نښې خاندي
پر اور چې لویـږي
اور تیزیـږي
که یې ګورې راشه!
زما د ژوند د ستیژ د پاسه ډرامه روانه
دې ننداره کې
څوک ژړیـږي
څوک خندیـږي
که یې ګورې راشه!
ډرام ژړا باندې پیل شوی ،په خندا کې روان
دا دی خندیـږم او ژړیـږم
که یې ګورې راشه!
۲۰۱۴/۰۷/۱۱
هیدرسلیف
ډنمارک

یو ځل مې د الس ورغوی وگوره!
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوړو کې پټه څوکۍ
په دغه تک شین بڼ کې
دې شا و خوا ګلشن کې
دلته نږدې
تر دغې ونې الندې
دا ګرد وهلې څوکۍ ګورې که نه؟
زما او ستا د ناستې ځای و ،خو ته
خو ته رانغلې
زه والړ او انتظار پاتې شوم
دومره والړ انتظار
چې مو د ناستې ځایګی
نور د زمان دوړو کې ورک شو
څوک یې نه پـېـژني
۲۰۱۴/۰۶/۱۴
هیدرسلیف
ډنمارک

یو ځل مې د الس ورغوی وگوره!
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نا سمه پته
ستا به یادیـږي که نه
پر دې زاړه او ګرد وهلي مینه ځای کې ناست وو
تا په خندا ،خندا کې ویلې چې زه ګران یم درته
هغه خندا ،هغه ویل دې څه شول؟
چې نن په څنګ را نه تیریـږي
او را ګورې هم نه
داسې تېـرېـږې رانه
چې ګواکې نه مې وینې
او که دې و پوښتمه...
په بیا ځلي به را ته و وایي:
آدرس ناسم دی
۲۰۱۴/۰۶/۱۴
هیدرسلیف
ډنمارک

یو ځل مې د الس ورغوی وگوره!
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یوه اوږده الر او یو اوږد انتظار
یوه اوږده الر له ګلونو ډکه
له ګلو ډکه ،له یادو ماالمال
او له زخمو ماالمال
ستا د راتګ د یاد خیالو نه ډکه
د نه راتګ له جنجالو نه ډکه
زه وم والړ انتظار
خو ته رانغلې پر الر
هر څوک هر څه په خپله مخه والړل
د انتظار ورا مې رخصت کړله چې رانغللې
پاتې یو زه شوم له زخمونو سره
د تا یادونو سره
یوه اوږده الر او یو اوږد انتظار
ستا له خیالونو سره
له سرو ټـپـونو سره
۲۰۱۷/۰۴/۱۸
هیدرسلیف
ډنمارک
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څلویښت چینې
زما وجود
زما د بچیاتو بدن
د وسپنیزو
او د سرپو
د ټوټو
د وریدلو او زغملو
توان نه لري نور
نور یې زغملی نه شي
نور یې لیدالی نه شي
نه شي کیدای د دغو سرپو پر ځای
ما ته ګالن راوړئ؟
نه شي کیدای د سرو لمبو بدل کمې
موږ ته شیرام راوړې؟
دغه وجود مې دا څلویښت کاله
څلویښت ځایه سوری دی
او دا هر یو سوری چغې وهي
دغو څلویښت واړو سوریو نه
څلویښت کاله دي وینې راځي
زموږ نیکونو
موږ ته ویلي و ښامار له خولې اورونه باسي
مګر د نن ورځې ښامار یوازې وینې چیکي
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رنګ یې سور شوی دی د وینو په شان
زما له کلي ،کور ،کاله
زما له وره او کړکۍ
او زما له ځانه څخه
داسې یې ګڼم چې ټول جهانه څخه
د وینو بوی خیژي
زما ماغزو
او زما سترګو باندې
د سمندر د څپو شانې سرې ،سرې وینې راځي
او زه یې وینم چې څلویښت چینو نه
زما د وجود له دې څلویښت سورو نه
د وینو دارې وزي
ځکه دا ټوله نړۍ سره را ته ښکاریـږي
او زې داسې ګڼم:
چې جهان ټول وینې دی
او دا نړۍ سره شوې
او له آسمانه ځنې
د بارانه په ځای سرې وینې راځي
ښایي آسمان هم وي ټپي
او په وجود کې یې د وینو دا څلویښت چینې وي
۲۰۱۷/۰۴/۲۱
هیدرسلیف
ډنمارک
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د باران په ژبه
خوشال څه و وې
خو چا وا نه وریدل
خوشال خپه
او زړه یې ډک له وینو
سر په کفن ننه ایست
او نن یې غږ بیا موږ ور بولي
اوریدو ته
خو څوک غوږ نه لري
په کومه ژبه دغو خلکو ته خبرې وکړو
نه خو په خپله ژبه پوه شول
نه د پردۍ په ژبه
نه د انسان ،نه د هوسۍ په ژبه
نه د څارویو ،نه ایلۍ په ژبه
اوس هم لګیا یو د باران په پسته ژبه
ور ته بیا ،بیا وایو
چې سر را پورته کړئ له خوبه
په تعلیم پسې الړ شئ
۲۰۱۶/۱۱/۱۵
هیدرسلیف
ډنمارک
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زما د عمر دیوال
د انتظار ښورې چنګ کړی دی نور
زما غوږونه
دا څو ساته،
دا څو ورځې،
دا څو کاله،
یو لوی عمر،
د کوم یو څه د اوریدو په هیله
نور د کوڼتیا سیمې ته ننوتل
زما دوې سترګې
دا څو ساته،
دا څو ورځې،
دا څو کاله،
یو لوی عمر،
ستا د راتګ دا اوږدې الرې څاري
ما څه وا نه وریدل او ونه لیدل
پل دې مالوم نه شولو
ما مې د ژوند خزانه
او د خپل عمر زرین توکي
ستا د راتلو الر کې فرش کړي وو خو،
غږ دې را نغی سولې
د پل ښکالو دې نآورم
او که مې غږ در رسي،
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ښه یې واوره:
زما د عمر دیوال
د انتظار ښورې چنګ کړی دی نور
۲۰۱۷/۰۴/۲۴
هیدرسلیف
ډنمارک

ټینګار
چـیــرتــه درومې ،درسره یـــم
کـه رڼــا ،کــه تــاریــکــي وي
لــکـــه سیـوری دې څـــارمــه
کـه بــیــدیـــا ،کــه آبــادي وي
کـه بــوډۍ شې پـه شا کـړوپـه
ماشومتوب او کــه ځوانـي وي
پـه هـــر حـال بـه جـال نــه شم
کـه آرام ،کـــه جـانــبـازي وي
در نـــه ،نــه ځــم در سـره یـم
کـه خــپګان ،کـه خوشـالي وي
وخت به ځي ،ورځې به اوړي
کـه هـجـري کــه مـیـالدي وي
زه بـــه مـیـنـه ،مـیـنــه وایــــم
کــه ځـواني وي ،که پیري وي
زه بــې تـــل تـــر تـلــه وایــــم
کــه وي پـــټـــه ،کـه جـلي وي
الس بـــه وانــخــلـم لــه تـا نــه
کــه وي لــوږه ،که سیـري وي
نــوره تـه پــوه شه ستا کار دی
کــه وي رد ،کــه قــبـولــي وي
۲۰۱۷/۰۴/۲۴
هیدرسلیف
ډنمارک
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ستا د یادونو زیارت
زما د ککرې تر ګومبزې الندې
زما د ماضي او حال پراخ ډګر کې
د جنګ جګړو
وینو لمبو
ترخو ،خوږو یادونو
د ګڼې ګوڼې شر و شور یو څنګ کې
ما یو زیارت جوړ کړی
دغه زیارت،
ستا د یادو زیارت دی
ستا د نازونو او نخرو دمه ځای
زه هره ورځ او هر ساعت نه ورځم
هره شیبه او هره سا کې ورځم
هلته زیارت په سر کې
وچه لکړه باندې
رنګه دسمال بندوم
۲۰۱۷/۰۴/۲۸
هیدرسلیف
ډنمارک
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د دوران غمیزه
بزګر کرل کړي ،خوبچیان یې وږي
جوال اوبدل کا ،خو دایم لوڅ لپړ
د غرونو خیټې له غمیو ډکې
خو موږ د غره لمن کې وږي پراته
سین له رڼو اوبو نه ډک دی روان
موږ یې تر غاړې ورته تږي ناست یو
دا نا پوهي جفا له ځان ده که نه؟
دغه غمیزه د دوران ده که نه؟
۲۰۱۷/۰۴/۲۹
هیدرسلیف
ډنمارک

لرې او نږدې
لمر او سپوږمۍ دواړه یوه لیکه کې
سره جوړ شوي
یو او بل ته ګوري
منځ کې ی واټن ښایي میلیار یا تریلیارد متره وي
خو دوی نږدې بولي ځان
مګر زه ،ته هره شیبه څنګ په څنګ
خو ځان ډیر لرې ګڼو
۲۰۱۷/۰۵/۰۳
هیدرسلیف
ډنمارک
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په استثنا وطن کې
نــور الره خــالصـه ده ،زه تــالی نه شمه
الس پــښې وهــم ،خــو څه کــوای نه شمه
څـــه چــې تـیـریـږي ،پـر وطــن او خلکـو
لـــیــدل یــې څــه ،ال اوریـــدای نــه شـمه
۲۰۱۷/۰۵/۲۳
لندن
انگلستان
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بښنه؟
تا زما په بڼ کې د ګالنو پر ځای
ازغي ځوزان وکرل
ډیر ُمغیالن وکرل
بیا دې سیالو د وینو راوسته پر دغه ګلشن
بیا لور په الس شوې لو دې ګډ کړلو د هر یو بدن
نه دې الس پریښودل،
نه پښې او نه سر
ته شوې د غاړو لوګر
کرکه دې وکرله
ته شوې د کرکو بزګر
بیا دې د کرکو درمندونه جوړ کړل
حاصل دې واخیست د کرلي فصل
ته کرونګر د کرکې
ته یې لوګر د غاړو
چې تا وژلي،
آ دې شمیرلي؟
د تا هر پل الندې سرونه فرش دي
دومره سرونه چې له شمیر وتلي
د تا د ږیـرې هر یو تار کې ارواګانې زانګي
دومره ارواوې چې له چغونه یې
د دغه کلي ،پورې کلي ټول عالم په عذاب
خو اوس آرامه فارغبال را روان
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په هسکه غاړه ،نرمه ژبه وایې:
د نارنج بڼ ته مې چې اور ورته کړ
د نارنج بڼ کې چې ګالن لمبه شول
له سوځیدو او وریتیدو نه یې بښنه غواړم!!؟
۲۰۱۷/۰۴/۳۰
هیدرسلیف
ډنمارک
حکمتیارد یکشنبې په ورځ چې د  ۲۰۱۷کال د اپریا دېرشمه وه (د  ۱۳۹۶کال د غویی لسمه) یوې غونډې ته
وویل:
پر جالل اباد زموږ برید تېروتنه وه...

http://www.bbc.com/pashto/afghanistan-39761563

ډار
هیڅ شي نه
او هیڅ شي نه
ډار به زه و نه کړمه
مرگ ته به هم وخاندم
ویره مې ده دې نه چې
پړ به شمه داسې یوه برید کې زه
پاتې به شم داسې یو خرید کې زه
تیر به کړمه ژوند په یو ګلشن کې زه
مړ به شمه داسې یو وطن کې زه
چیرې چې قیمت د آزادۍ نه به
مزد د قبر کن ډیر وي
قبر به هم نه لرم
کړي ښه به هیر وي هیر
بیا به هر څه تیر وي تیر
۲۰۱۷/۰۶/۰۵
هیدرسلیف
ډنمارک

یو ځل مې د الس ورغوی وگوره!
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چاودیدلی مې زړگی دی
موږه جنګ کې زیږیدلي
موږه جنگ کې لوبیدلي
موږ جگړه ده اوریدلې
موږ جگړه ده بیا لوستلې
موږ جگړه ده خپله کړې
اوس د جنگ جغرافیه کې
سر گردان او الس تر زنې
خپله نه لرو خبره
تل له بل نه اوریدلې
موږه لنډه وه نیولې
اوس تر لرې رسیدلې
خپله نه لرو خبره
بس له نورو اوریدلې
نور څه نه شته بس جگړه ده
دا زموږ له نا پوهۍ نه
جهالت نه ده راغلې
او له بل را رسیدلې
موږ د جنگ جغرافیه کې
زیږیدلي او تم شوي
اوس د جنگ جغرافیه کې
بل څه نه شته
جنگ ده ،وینه او مرگی دی
چاودیدلی مې زړگی دی
۲۰۱۷/۰۶/۰۵
هیدرسلیف
ډنمارک

یو ځل مې د الس ورغوی وگوره!
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اور ته به ور گډ او سپیلنی شمه
څه وکړم او څه وکړم
هلته یو ناکام ژوندون
دلته په هر گام زبون
چیرې دې د څڼو شړق
دلته مې د زړه چاودون
ټول ژوند د پولۍ یو پړق
گورمه د زړه د وینو سور سبق
هلته په وطن کې د دښنه لښکر
دلته په بیلتون کې په هر پل ضرر
لرې نه ،نږدې به لیونی شمه
اور ته به ور گډ او سپیلنی شمه
۲۰۱۶/۰۲/۰۸
هیدرسلیف
ډنمارک

زه ستا په سترگو کې بلنه وینم
ته وایې ځه
او زه ځم
خو په یاد ولره چې
بیرته راگرځمه راځم وره ته دې
زه ستا په سترگو کې بلنه وینم
ستا د بڼو لښکر ټول خاندي
په یوه خوله وایي:
ته چیرته مه ځه چې باران وریـږي
۲۰۱۷/۰۶/۲۳
هیدرسلیف
ډنمارک

یو ځل مې د الس ورغوی وگوره!
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د انکار استازی
څه څپهاری
څه ښکالو تر غوږ شوه
ما ته آشنا غوندې وه
له ځایه پورته شوم چې ومې کتل
ته را روانه وې په ناز او خیال کې
زما باڼه ،زما السونه ټول وجود سالم شو
خو تا د ستروگو په وړه خوځیدا
د خپل انکار استازی ولیږلو
۲۰۱۷/۰۶/۲۲
هیدرسلیف
ډنمارک

یو ځل مې د الس ورغوی وگوره!
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مبارک اختر مو؟؟؟
(هلمند ،لښګرگاه او اختر)
زما د ذهن انگړ
له جنازو نه ډک دی
وینې روانې دیوالونه سره دي
مځکه هم سره او آسمانونه سره دي
آ دي زلمیان په هدیره کې جنازو ته والړ
خپلې نیولې روژې
د خپلو اوښکو د قطرو
په تروشوبي ماتوي
میندې گریوان څیري
ویښته شکوي
او چغې وهي
پلرونه غلي ،غلي گوري
او هیڅ هم نه وایي
خو په غوږو کې یې ښکالو د لوی ویر
لکه لړم څو ځل نیشونه وهي
د ژوندون څلي یې ړنگ شوي
او گردو کې یې شیبې تیروي
بیا کوم څوک ور و وهي
او ور نارې کړي:
مبارک اختر مو؟؟؟
۲۰۱۷/۰۶/۲۴
هیدرسلیف
ډنمارک

یو ځل مې د الس ورغوی وگوره!
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ځواني ،زه او ته
دلته په ویر تیریږي
په تا به څنګه وي اوس؟
ځواني خو بیا نه راځي
اوس مې د ویر څپو ته وسپارله
په خونړي سیالب کې
د ځوانۍ څه حال به وي؟
زما به څه احوال وي؟
په تا به څنګه وي اوس؟
ځواني خو بیا نه راځي
اوس مې د ویر څپو ته وسپارله
۲۰۱۴/۰۹/۱۳
هیدر سلیف
ډنمارک

یو ځل مې د الس ورغوی وگوره!
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ما مه دربوله
زه درتالی نه شمه
زه یخ وهلی غوړیدای نه شمه
د تا په لوري زه درتالی نه شمه
د سمندر څنډې ته
عاشقانه منډې ته
دغې دنیا ته مه در بوله
زه در تالی نه شمه
زه یخ وهلی غوړیدای نه شمه
زه له زګیرو نه ډک یم
او د ټپونو باران اوري پر ما
له درد او غم ماالمال
دغه هر څه مې په هر گام نه پریږدي
هیڅ ځای آرام نه پریږدي
ځکه مې:
د سمندر څنډې ته
عاشقانه منډې ته
دغې دنیا ته مه در بوله
زه در تالی نه شمه
زه یخ وهلی غوړیدای نه شمه
۲۰۱۷/۰۵/۱۶
انتالیا
ترکیه

یو ځل مې د الس ورغوی وگوره!
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او د ټولنې د سانسور زولنې
د دوو میینو منځ کې
څه نا ویلي توري
د سترګو جنګ کې سره وویل شول
دا نوی نسل یې مسیژ بولي
خو هغه تیر نسل یې
د سترګو جنګ بولي او وایي پسې:
زموږ د مینې کیسې پاتې شولې
او د ټولنې د سانسور زولنې
زموږ د نسل په نصیب دي او بس
۲۰۱۴/۱۰/۲۵
هیدرسلیف
ډنمارک

یو ځل مې د الس ورغوی وگوره!
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ومې لیدل
د غرور پیغله ،چې ما لیدله
نه ایلیدونکې ،روانیدله
تور پیکي باندې
دا لوبیدله
د باد څپو کې ،چې مې لیدل بیا
مغروه پیغله د بارانه وه
سختو پیچومو ،پاس له آسمانه
له ډیر ،ډیر پاس نه
ښکته راتلله
او زما د کلي
رواج ایل کړې
پیغله په جبر
د ګور تیارو ته
روانیدله
۱۳۷۲/۰۹/۲۶
ماسکو
روسیه

یو ځل مې د الس ورغوی وگوره!
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پوښتنه
ستا په لیدو
د سترگو تنده ماته
په بیرته تلو دې
زړه نینې ،نینې شو
ولې ته راغلې
او په بیرته تگ دې
زما په زړه کې سور انگار پریښود
زما خیالي جنت دې
په یو اورتون بدل کړ؟
۲۰۱۷/۰۷/۰۷
هیدرسلیف
ډنمارک

دا یو خیال دې بدرگه راسره پریږده
چې ته الړې
او په نه راتگ دې پوه کړم
لکه تیـږه ،لکه غر هسې شوم غلی
ما وې هر څه لولپه شول ،هم دا کلی
ژبه الل شوله ،گونگی شوم
په چړو سوری ،سوری شوم
چوپتیا راغله را نه تاو شوه
له هر څه سره پردی شوم
خو ته نور څه ما ته مه کړه
بس وروستۍ مهرباني دې پر ما وکړه
دا یو خیال دې بدرگه راسره پریـږده
که دا و نه کړې،
نو پوه شه ،لیونی به شم
سپانده سپیلنی به شم
۲۰۱۷/۰۷/۱۴
هیدرسلیف
ډنمارک

یو ځل مې د الس ورغوی وگوره!
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د زړه پر سر مې غوټه
زما د زړه درزا کې ستا سندرې
ستا د یادونو ورا راځي هر ساعت
احساسومه یې
ویالی نه شم
زما احساس بې ژبې
څنگه یې حال و وایم
د زړه پر سر مې غوټه
ټولې خبرې پاتې
۲۰۱۷/۰۷/۱۹
هیدرسلیف
ډنمارک

ستا یادونه
چیرته کوم کلي
په کوم ښار
او غره کې
ستا له یادو سره خوشاله ومه
گرد را نه تاو
لکه د کلي دا واړه ماشومان
زه پکې خوشال او حیران
۲۰۱۷/۰۷/۰۳
هیدرسلیف
ډنمارک

یو ځل مې د الس ورغوی وگوره!
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«الم او ایلینو»
او
زما څو بیتونه
اوس مې په یاد نه دي چې د لیوال صاحب د «الم او ایلینو» منظومه مې څنگه په ډنمارک کې
تر السه کړه ،خو چې څنگه په الس راغله ،یوه کاپي مې ورنه واخیسته چې اوس هم راسره ده.
وروسته له «هوسۍ» او «ارشاک او اوشاس» نه« ،الم او ایلینو» د لیوال دریمه منظومه ده.
ما هوسۍ لوستې وه« ،ارشاک او اوشاس» مې یې تر اوسه هم نه ده لیدلې ،خو «الم او ایلینو»
مې له کاپي کولو سره سم کور ته راوړه ،په فارغ وخت کې ورته کیناستم او تر پایه پورې مې
له نظره تیره کړه .ذهن مې قانع نه شو او د بیا لوستلو هیله مې په زړه کې غوټه کړه.
د بیا ځلې لوستلو په ترڅ کې مې د کاپي کړی متن په حاشیو کې د «الم او ایلینو» د ځینو بیتونو
انځورونه چې خوښیدل ،نو په هماغه مفهوم مې بیا ځلي د مثنوي په قالب کې لیکل .څو ځایه
مې دغسې منظوم یادداشتونه واخیستل ،منظومه مې تر پایه ولوستله ،چیرې مې د نورو کتابونو
په منځ داسې ایښې وه چې لیدل کیده نه.
د څلورو ،پنځو کلونو په ترڅ کې مو دوه ځایه کډه وکړه ،نورهم کتابونه او کاغذونه سره گډ وډ
شول او «الم او ایلینو» داسې رانه ورک شول لکه له افغانانو نه آرامي .آغه بله ورځ مې بیا
پیدا کړل ،پاڼې مې سره واړولې او خپل لیکلي بیتونه مې په حاشیو کې تر سترگو شول ،ما هم
نور و نه غځول او دا دی هغه څو بیتونه ستاسو په مخ کې ږدم:
په مـــرمــر کـې ایـلـیـنــو چــې راښــکاره شــوه
بــــــل څـــه نــه وه ښاپـیـرۍ مـــاه پــــاره شــوه
دواړه سـتــرگـې یـې راجــــوړ ،دواړه عـالـم کړ
بـــــل څه نــه شــوه اور یـې پــورې پـه ماتـم کړ
الم والړدی حــیــــران گــوري هـرې خــــوا تــه
مــونـدی نـه شـي کــوم یــــو دم دغــې بـــال تــه
وایـــه څــه خــدای رانـغـښتـلي ستــا څــیـره کـې
چـې یـې ټــول جـهـان حـیـران دی نـــنـداره کـې
د ښــکال یـــو لـــوی لـښکر خـــو بـنـــدیـوان دی
دغـــه تــیـــږې بــیـا ځــلــي ورتــه زنــــدان دی
وایــه راز یــې راتــه وایــه چـې ژونـــدۍ کـړم
گـنې ځـان به دغـو غـرونــو کې زنــــدۍ کــړم
دغـه هـر څه بـه دې پـښو تـه پـه سـجــده کــړم
کـه مـړ نـه شـوم ،نـو پـوره به دا وعـــده کــړم
ستا ښکال نه ده ،بس نـور د لـوی سبــحـان دی
ته وا هر څه کې خور شوی لوی رحـمــان دی
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د «کک او زرینه»
د هرکلي په پار

زما د گران دوست ،زما د خوښې وړ شاعر او قلموال ،ښاغلي غفور لیوال د نوې منظومې
«کک او زرینه» ښکالو اوریدل کیـږي .د لویې نیکمرغۍ ځای دی چې د لیوال صاحب د «کک
او زرینه» په خپریدو سره به له یوې خوا د پښتو شعر خزانه بډایـږي او له بلې خوا د هیواد د
تاریخ په دې حساسو شیبو کې چې ښکاره دوښمن موږ ته خپل طبعي حق هم نه راپریـږدي،
لیوال داسې یو تاریخي واقعیت ،د هنر په مټ او د شعر په ژبه د درنو هیواد والو مخې ته
ږدي.
زه همدا اوس ،د همدې کرښو په وسیله د «کک او زرینه» د بشپـړیدو او خپریدو مبارکي لومړی
لیوال صاحب ته او بیا د پښتو ادب او افغانستان ټولو خواخوږو او مینه والو ته وړاندې کوم.
ما له دې نه مخکې د ښاغلي لیوال دوې نورې منظومې «هوسۍ» او «الم او ایلینو» لیدلې او
په خورا مینه او دقت مې یو ځل نه ،څو ،څو ځلې لوستې هم دي.
د  ۲۰۱۷کال د جوالی په شلمه مې د فیسبوک پر پاڼو ولوستل چې «کک او زرینه» هم د
بشپـړیدو پړاو ته ور نږدې ده .دا زیری ښاغلي لیوال په دې تورو سره موږ ته را ورساوه:
«چې د تاریخ په روایت مو نیکونو څنګه د هیرمند اوبه ساتلې او د ګاونډیو په وړاندې یې د
دغه سیند ساتنه کوله ،تاسو به یې د (کک او زرینه) یا ساکستان په منظومه کې ډېر ژر ولولئ
(ان شاهللا).
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د دې منظومې لس سلنه کار پاتې او نور مې بشپـړ کړی دی.
د ساکي پرتم په څپو کې ورځ په ورځ ډوبیـږم او په حیرانتیا ،حسرت او افسوس ګورم ،چې
زموږ نیکونه تر موږ هوښیار وو ،هغوی تر موږ ډېر زموږ د روانو اوبو پر اهمیت او ارزښت
پوهېدل .د ساکانو اووه ـ سره دوښمنې خېلخانې ـ د هیرمند د اوبو ساتنې په پار ،سره یو ځای
شوې او په خپلو کې یې مرګ ژوبله پرېښوده.
خو ،ولې موږ ،اوس ،د خِ ـرد په دې زمانه کې دومره هوښیار او مېـړني نه یو؟»
او یوه ورځ وروسته ( ۲۰۱۷کال د جوالی یوویشتمه) یې بیا داسې ولیکل:
« ...او منظومه بشپـ ړه شوه ،تر دې وروسته یې پوښتنه له خپرونکي (ناشر) څخه کوئ،
دا یې هم د پای څو کرښې:
...سمند ځي په منډه ،منډه تر هیرمنده
چې د عشق نوی داستان ورته بیان کړي
په خوږو څپو ماړه دوه مینان کړي
هیرمند مست دی ،هیرمند غاړې ،غاړې غورځي
هیرمند خپلو مېلمنو ته الرې څاري
هیرمند تږی دی ،چې راشي دوه مینه
د څپو تندی یې کېږدي پر لمنه
پېړۍ وشوې چې هیرمند څپې ،څپې دی
مست ،سرکشه  ،ډک له شوره ،له هیبته
سیند د کک ـ زرینې عشق ته سالمي دی
له هغه وخته تر ننه ال جاري دی».
او په داسې یوه حساسه شیبه کې دا کار کیدونکی دی چې دوښمن غواړي ټول هیرمند ونغري،
تر ستوني یې تیر کړي او کوربانه په ټکنده سره غرمه کې تږي پریـږدي .سره له دې چې په
شاعر امر کول او یا دستور او فرمایش ورکول نا سم کار دی ،خو زه له ښاغلي لیوال نه عاجزانه
هیله کوم:
هر څومره چې ژر کیدای شي دا منظومه دې چاپ او تر لوستونکو پورې ورسوي.
ما په فیسبوک کې د دې خبر په کامنټ کې غوښتل چې دوې جملې ولیکم ،ومې هم لیکلې ،خو
په تیروتنې سره دا دوې جملې را نه جال ،جال پوست شوې .هغه دوې جملې دا دي:
چې بـیـا یـو لـیـک لیکم نـو کله به وي
اوس به یې نه لیکم په زړه مې دې وي
خو لږ شیبه وروسته مې دا لیک هم په نثر ولیکه او هم مې د شعر په ژبه .لومړی یې نثر او
وروسته به یې شعر تاسو درنو لوستونکو سره شریک کړم:
فکر کوم تاسو د ښامار پر سبک روان یاست ،تاسو مو له فکر او قلم نه د نوې زمانې ښامار
جوړ کړئ ،داسې ښامار چې خلک او وطن د خپلې خولې د ځانځانۍ په اور ونه سیځي ،بلکې
د خپلې خولې اور د دښمن پر لور ور سم کړي او د «هوسۍ» آزادي وساتي ،د «الم او ایلینو»
بلورستان وژغوري او ساکستان وژغوري ،افغانستان وژغوري!

ته آزادي د یـو انسان وژغوره
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الم ،ایلینو بـلورستان وژغوره
مـټـې دې بــډ وهــه تـکـړه شه ور ته
ساکان ،هیرمند او ساکستان وژغوره
پرینږدې چې د ساکستان وینې او اوبه د دښمن ستونی لوند کړي.
دا مې هم شعر:
تـــه یــــو لــیــوال د اسـطــورو ،د شــعــر
تــــا د هــــوسۍ ســـا ،قــــدمــونــه انـځور
بـــیــا پــــه قــلــم دې تــیـــږه و تــــوږلــه
د سنــگــتــراش څــیــره دې وایــســتــلـــه
الم ایــــلــــیـــنــو دې پــــــه کـــې ودرول
وچـــــو ډبـــــرو کـــې دې وخــــوځــــول
زمــا لــــه الم نـــه ایــلــیــنــو خــوښـه ده
لــه ایـلـیـنـو نـه مې الم نور هم خوښ دی
اوس دې د «کــک ،زریـنې» الر څارمه
ستــرگې پـــه الر یــمــه او پــیـار څارمه
چـې بــیــا یــو لـیـک لیکم نـو کله بـه وي
اوس بـه یې لـیکم چې په زړه مې نـه وي
او تـا نــه هـیـله مـې هـمـدومــره ده بـس:
صرفه ونه کړې په هیڅ څه او خـپل وس
خــلـک را پـــورتـه کړه پارسیانو مـخ ته
د دوی او نــــورو دښــمــنــانـــو مــخ ته!
۲۰۱۷/۰۷/۲۱
هیدرسلیف
ډنمارک
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وژغــوره
(غفور لیوال ته)

د
«کک او زرینه»
د راتگ له پاره ډالۍ

یوه لنډه مقاله او دا څو توري مې د یوې څلوریزې په قالب کې ،ښاغلي غفورلیوال ته په خطاب
کې ،څو ورځې مخکې د ده ،د «کک او زرینه» د راتگ د ښکالو په پار لیکلي وو .دلته یې له
تاسو درنو لوستونکو سره څلوریزه د «وژغوره» تر سر لیک الندې ،په جال ډول شریکوم:
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وژغــوره
تــــه آزادي د یــو انـســان وژغـــوره،
الم ،ایـلــیـنـو بـلــورستـان وژغــــوره
مـټــې دې بـډ وهـه تکــړه شه ورتــــه
ساکان ،هیرمند او ساکستان وژغــوره
۲۰۱۷/۰۷/۲۱
هیدرسلیف
ډنمارک

«کک او زرینه» مو په کورونو کې
مـیـنه د وطن دې وي په زړونـو کې

له یوې میاشتې را په دې خوا د ښاغلي غفور لیوال د نوې منظومې (کک او زرینه) د بشپـړیدو
او چاپیدو خبرې کیدې .کله چې یې د بشپـړیدو خبر په میډیا کې خپور شو ،د موضوع د مهموالي
او له روانو سیاسي اړو دوړ سره یې اړوندتیا ته په کتو سره ما (آصف بهاند) د  ۲۰۱۷کال د
جوالی په  ۲۳مه نیټه ،د گران لیوال د «کک او زرینه» د منظومې د بشپړیدو د هرکلي په
خاطر «د کک او زرینه د هرکلي په پار» تر سرلیک الندې یوه لنډکۍ مقاله خپره کړه .هلته
مې له ښاغلي لیوال نه هیله کړې وه چې څومره ژر چې کیدای شي ،دا اثر باید خپور شي او تر
لوستونکو پورې ورسول شي .له ښاغلي لیوال او خپرندویې ټولنې څخه مننه کوم چې ډیر ژر
او په وخت یې دا کار تر سره کړ.
ښاغلي لیوال د  ۲۰۱۷کال د اگست پر اتلسمه نیټه په خپله فیسبوک پاڼه کې د خپلې نوې
منظومې«کک او زرینه» د خپریدو په اړوند داسې ولیکل:
«د خپلواکۍ مبارکې ورځې ته زما ډالۍ:
او باالخره انتظار پای ته ورسېده،
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"کک او زرینه" له چاپه راووته،
دا منظومه ،نه د دې لپاره ،چې ما لیکلې ،بلکې د افغانستان د خپلو اوبو لپاره ،د هیرمند (هېلمند)
سیند لپاره راباندې ګرانه ده ،دا منظومه زموږ د نیکونو د مېړانې ډېرې کیسې لري:
څنګه هغوی ترخپل منځه جګړې پرېښوې او د خپلو اقتصادي سرچینو د ساتنې لپاره سره یو
شول،
څنګه زموږ نیکونو د خپلو عزیزانو له وژنو څخه کرکه درلودله ،څنګه یې د مېرمنو عزت ساته
او په مشرۍ یې منلې ،څنګه یې تر دوه زره کاله پخوانۍ زمانه کې سیاسي شعور ویښ و او...
دا منظومه همدا اوس هم موږ ته الر راښیي ،چې له روان کړکېچه ځان وایستالی شو.
دا کتاب له سروش کتاب پلورنځي څخه په پراخه پیمانه تر السه کوالی شئ او ژر یې په والیتونو
او بهر کې هم السته راوړالی شئ.
پر کک او زرینه ستاسو د هراړخیزو تبصرو په هیله !»
په خپله یاده مقا له کې مې ښاغلي لیوال ته په خطاب کې د نورو خبرو تر څنگ د شعر په ژبه
هم یو څه لیکلي و .دا دی اوس چې «کک او زرینه» منظومه خپره شوه او د لوستونکو په الس
ورغله ،کوم شعر چې ما د کک او زرینې له پاره لیکلی و ،مخکې راوړل شو ،دلته یوازې خپل
یو بیت چې همدې کک او زرینې ته لیکل شوی دی ،راوړم:

«کک او زرینه» مو په کورونو کې
مـیـنه د وطن دې وي په زړونـو کې
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که در سره شوم،
نو کره به شمه
لکــه د سـیـوري در سـره به شـمــه
کـه در سره شوم ،نو کره به شـمــه
په هـیڅ حالت کې به دې پرېـنږدمه
که شوې نا چاره ،نو اسره به شمه
۲۰۱۷/۰۷/۱۵
هیدرسلیف
ډنمارک

ته دروغجن یې ،دروغونه وایي
که زه د تا له پاره
پاس له آسمانه ځنې
سپوږمۍ هم ښکته
الندې راولمه
ته به بیا ،بیا و وایي:
ته دروغجن یې
دروغونه وایي
۲۰۱۷/۰۸/۰۶
هیدرسلیف
ډنمارک
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زما یادونه
د کــکــرې لــــه گــومـبـزې مــې یــادونه
نـه راوزي کــه هــر څــو تنگـه ده خــونه
زه لــه خــپـلـو یـادو څــو ځــل تـښـتـیـدلی
دوی راپسې دي ،لکه موج ،پسې مـوجونه
لــه هــر یــاد نــه مې بـال راتـه ده جــوړه
دغــه هــره بـال نــور خــپــل لـري ورونه
هــر گـرځـني کـې لښکر ،لښکر والړ وي
د بـــال بــچــیـان یــو الس وي پــه چمـونه
مــا ویل خـپـل یادونــه وسـیزم پـه اور کې
مــگـــر اور یــې بــلــــوي راتــــه اورونه
زمـا یـادونه که رنگـه که تـور و سپین دي
را تـه لــیــږي هــره سا کې نــور تـورونه
تیښته چـیـرې په کوم لـوري ځـینې وکــړم
چــې دنــیــا لــه بــال ډک پــــه قـــدمـــونه
هڅه هاند مې د خالصون ځـینې ډیر وکـړ
پـــه لـیکـلــو مــې ډک کــــړي دفــتــرونه
۲۰۱۷/۰۸/۱۲
هیدرسلیف
ډنمارک
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هــســتــي
دا مې ژونـد ،دا مې هستي ده
دا مې خـوند ،دا مې مستي ده
دا مې هر څه دې نور نه شته
هــم قـوت ،هــم مې سستي ده
۲۰۱۳/۱۱/۱۲
هیدرسلیف
ډنمارک

سرې وینې ،تورې اوبه
(د بلک واتر ماموریت)
کور ته مې راغلې
وې دې مرسته کوم
خو ما لیدل چې په لستوڼي کې دې
کوم څه پټ کړي وو
او نه دې ښودل
په خپل دلدار پسې دې منډې وې بس
او په دې منډو کې دې
زه هم تر پښو الندې کړم
ستا د اسونو تر سُم الندې
ښه ځب ،ځب شومه
او سره وینه مې تویې شوله
اوس بیا راغلی یې او وایي راته
چې زما دا ځب ،ځب بدن
او زما په سرو وینو رنگین مات اندام
تورو اوبو سره رامینځې
پاکوې مې بیرته؟
۲۰۱۷/۰۸/۱۱
هیدرسلیف
ډنمارک
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د رڼا او تیارې لوبه
شـــا و خــــوا تـــپـــه تــــیـــاره وه
ستـــا خــیــال چـې را مـیـلـمــه شو
د زړه خــــونـــــه مــې رڼــــا شوه
پــخــــوا یــــو ســره عــــــادت وم
او اوس دواړه را تـــه نـــاست دي
ناست ال څه ،چې راته مالست دي
یـــــو او بـــــل ســـره لـــوبــیـږي
لـــوبـــه پــــریـــږده ،ال جنگیـږي
اوس حـــیـــران یـــمـــه ډاریـــږم
کــــه ونـــــه وایــــــم شـــړیــــږم
کــــه یــــې وایـــمـــه شـــرمـیـږم
تــــور او سـپـیــن نـــه زه کړیـږم
دې تـــــیــــاره او دې رڼـــــا کـې
دغـــه شــور او دې غــــوغـا کې
د رڼـــــا او تـــیــــارې لـــــوبــــه
دوی کـــې هـسـې نــه شتـه سوبه
ټــــول یـــې بـــوتــلــل تـر آشوبه
زه یـــې هـــم کـــړمـــه سـرکوبه
کــه مــې سـتــرگـې رانـه واخلي
هـی تــوبـــه مـې لـــه ړونــدتوبه
۲۰۱۴/۰۵/۱۰
هیدرسلیف
ډنمارک
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ځــواب
زمـــا زړه هـــم ټــپــي شــوی لکـــــه تــا
شل بې نه کړې ،که هر څه وکړې بې ما
ورشه وګرځه عالم پسې ریز مریز کـړه
ځــواب یې ما سـره دی نه شته له بل چا
۲۰۱۴/۰۴/۰۴
هیدرسلیف،
ډنمارک

او ال جـــگــــړه ویــښـه ده
چــــې د جـــگــــړې ویــښـتـیـــا اوږده ،پـسې اوږده ولې شـوه؟
غـــیـــږ یــــې ســړیـــږي نــه ،تـــوده او پسې توده ولـې شـوه؟
زمـــا امــیـــد و چــې بــــاغــچـه لــــه گـــلــو ډکـــه وي تـــــل
خـــواري مـــو ډیـــره پـــه کــې وکړه ،خــو سپــیره ولې شوه؟
۲۰۱۷/۰۶/۲۱
هیدرسلیف
ډنمارک
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زه له خپل سیوري نه ډاریږم ،تښتم
تورو تیارو د خپل ضمیر کې گیر یم
د څو خوبونو او فکرو اسیر یم
زما د ذهن تور بچیان رانه چاپیر دي
او بالوې مې خوري
له لوبو منډو نه هم پاتې یمه
راپسې وایي چې ځانساتی یمه
داسې پخوا نه ومه
ډیر څه مې خپل وو ،یکتنها نه ومه
تانده ځوانۍ کې به مې شړقنده کاکل وهلو
بل به که یو څرخ و واهه ،نو ما به شل وهلو
اوس هم له ځان ،هم له جهان ډاریږم
پردي خو پریږده ،له خپلوان ډاریږم
د جگړې غږ ،د ویر او وینو تصویر
دې برید ته راوستمه
زه له خپل سیوري نه ډاریږم ،تښتم
ځای د پناه نه لرم
ان په خپل ذهن کې نه ځایـږمه
ډاریږمه ،هغه نم تښتم
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له ما نه گرد چاپیره
سل زر بالوې تاو دي
یا خو به هیڅ هم نه وي
او که زما د تصور بچیان دي
چې انگیرم یې داسې:
دا تور بچیان را نه چاپیر دي
او بالوې مې خوري
ړنگې کالوې مې خوري
۲۰۱۷/۰۶/۲۱
هیدرسلیف
ډنمارک

د خیال بڼ
نړۍ به اور واخلي
ایرې به شي
لیوان به یې ایرو باندې والړ وي
او قولې به باسي
چې دې د خیال په بڼ کې
کومه ورځ ونه گورم!
۲۰۱۷/۰۸/۳۱
هیدرسلیف
ډنمارک
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ډک زړه
نیکمرغۍ!
رابه شې پوهیږمه،
داسې وخت به راشې چې زه نه یمه

*****
ناپوهۍ!
الړه به شې زما له ښکلي بڼ څخه،
دا به هغه وخت وي چې زه تللی یم

*****
ستاسو د یو شتون او د دې بل نه شتون
زړه را پولۍ کړی ،کباب کړی دی
ښه یې پړسولی دی،
بیا یې راچولی دی
۲۰۱۷/۰۴/۲۹
هیدرسلیف
ډنمارک

اقرار
خــوب کــې مې اوریـده چې څه وایې ته
یـــو څـه مــې واوریـده چې ښـه وایې ته
پــه خــپــلې مـیـنـې دې اقـــرار وکـړلــو
زه چې راویښ شوم ،نور یې نه وایې ته
۲۰۱۷/۰۹/۰۱
هیدرسلیف
ډنمارک
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ستړی یمه
زه ډیــر غریب لکه یـو مـړی یـمـه
زه یـــو وزری یـمـه ،سـتـړی یـمـه
نـه د لویدیځ ،نه د ختیځ شومه اوس
څــه پــاتـې نــه دي شـړیـدلی یــمه
۲۰۱۶/۰۸/۱۹
هیدرسلیف
ډنمارک

بیوسه میلمه
زړه مې بـنـدي درسره ،وي دې خـونـدي درسره
کړې به پرې پام لږ و ډیر ،چې قدم ږدي درسره
دی خو بیوس میلمه دی ،نه کـړي گوندي درسره
که وي لـمـده که وچه ،دی به یې خـوري درسره
۲۰۱۷/۰۹/۱۶
هیدرسلیف
ډنمارک
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هر څه چې راځي ،اول پر زړه راځي
هر څه چې راځي ،اول پر زړه راځي
مـینه چې راځي ،خــو پـه کـاتـه راځي
زړه مې لکه مۍ مخ پـر ځوړ منډې کا
ښکـلي چـې وګــوري پــه خـاتـه راځي
۲۰۱۷/۰۹/۲۳
هیدرسلیف
ډنمارک

چې زه نه شم په یارانو کې کوزگوری
زمانه شوله آخره
اوس هر څه پکې سر چپه دي
چې وفا مې یو وار نه شي
په جفا باندې بدله
شي به ړنگه مې کوډله
په ناکړې تیروتنه به بیا وایي
له هیڅ چا سره دغسې څه نه ښایي
زې چې گورم راته ښکاري
غوړیدلی د جفا دی دلته سیوری
چې زه نه شم په یارانو کې کوزگری
۲۰۱۷/۰۹/۲۳
هیدرسلیف
ډنمارک
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مړه انسانان ،ړنگې کالوې مې خوري
کــلـه تـیارې ،کــلـه رڼاوې مې خوري
کــلـه انسان ،کــلـه بــالوې مې خوري
زه هــیـــوادوال ،کــــه وطــن وژاړمه
مړه انسانان ،ړنگې کالوې مې خوري
۲۰۱۷/۰۹/۲۳
هیدرسلیف
ډنمارک

هـر یـو چې راځي تـر بل بدتر راځي
کښت خـو شوره زار کې بې ثـمـره وي
شـور د مـیـنې هــم پـرې بـې اثــره وي
مــوږ لــه دې نـه ښه ته ډیـر په تمه وو
هـر یـو چې راځي تـر بــل بـدتر راځي
۲۰۱۷/۰۹/۲۳
هیدرسلیف
ډنمارک
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الړمه تقدیره ،درنه الړمه!
د  ۲۰۱۷کال د سپتمبر په شپږویشتمه نیټه ،زما یو دوست په خپله فیسبوک پاڼه کې یو ښکلی
گل ایښی و او ورته لیکلي یې وو:
«ګله ښکلوم دې ،خو پر اوربل دې ایښودلی نشم
خپله عکاسي»
ما چې ولوست ،ناڅاپه مې دوه توري ور نه ایسته کړل ،موزون نیم بیتی ورنه جوړ شو یو بل
نیم بیتی مې سمدالسه ور اضافه کړ او په کامنت کې مې ورته کیښود:
ګلــه ښکلـوم دې ،پــر اوربــل دې ایښودی نه شم
مخکې دې والړ یم ،خو پوښتنې ته درتالی نه شم
بیا د همدې یوه بیت تورو زما د ککرې د گمبدې په کنډوالو کې تند باد راوالوزاوه ،نور توري
هم ورسره مله شول او ما هم هغه باد وړي ،باد ښورولي د زمانې د ناکردو په دوړو سپیره
توري لږ را پخال کړل او داسې مې په ترتیب په خپلو ځایونو کې کیښودل:

الړمه تقدیره ،درنه الړمه!
مـا وې چـې ځـواني بــه وي او زه خــو زړیــدای نه شم
الړه مـیـلـمـــنه او وې ،چــې زه خــــو دریــــدای نه شم
ګـــوره زمـانـې تــــه چـې دا څــــه کــانــې یــې وکــــړلې
سترګې مې ور ګـوري ،خـوله کې ژبـه ،غــږیدای نـه شم
تـــنــدې نــه مــــړ کــیــږم ،ویـــالــه ډکـه لـه رڼـــو اوبـو
ورک دې دا قـانــون شي ،مــازې مــخ ور اړوای نـه شم
دغـــه مــې ځـــوانـي وه ،الړه تـیـره پـــه ویــرونــو شوه
وصل خو ال پریږده ،تش یې نوم په خـوله راوړای نه شم
ولـــه د تــقــدیــر لـــه مــــازې نــــوم پــه کــاڼـــو و ولــه
الړم ورنـــه الړم نــــور یـې نــوم هــم اوریـــدای نــه شم
۲۰۱۷/۰۹/۲۶
هیدرسلیف
ډنمارک
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ته مې د جنگ کلي کې ورکه کړلې
که شین اسمان
که وریځ یا لمر
واوره بارن وي
که گلۍ که گله گرکی وي هم
تا پسې گرځمه
زه تا لټوم
ته مې د جنگ کلي کې ورکه کړلې
کلي نه تور او سوی مخ ووتم
په نا مالوم لوري مې مخه کړله
بیا چې په هره سیمه وگرځیدم
اور او ایرې مخې ته راغلې
ته مې ونه موندې
تا پسې گرځمه
زه تا لټوم
ته مې د جنگ کلي کې ورکه کړلې
۲۰۱۴/۰۶/۱۴
هیدرسلیف
ډنمارک
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لکه اوښ
لکه اوښ
لکه رستم داسې ځواکمن وم
خو نه شتونه دې:
لکه تار تر ستنې تیر کړم
۲۰۱۷/۱۰/۰۹
هیدرسلیف
ډنمارک
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ما هم ایسته وارتېـگه
خپل زړه مې
په عذر کې در وړاندې کړ
تا هسې را وکاته
د «و» دې څه و نه ویل
د «نه» دې څه و نه ویل
بیا دې په خوږه موسکا
بل ټپ سر باری ورکړ
ما چې زړه ته وکتل
له هر څه نه وتلی و
ما هم ایسته وارتېـږه
۲۰۱۷/۱۰/۱۱
هیدرسلیف
ډنمارک

یو ځل مې د الس ورغوی وگوره
یو ځل مې د الس ورغوی وگوره
ډیر ځلې ډاریږمه
سودا مې وي:
نه شي چې بې تا شمه
بیا به څومره خاورې پر سر باد کړمه
۲۰۱۳/۰۵/۱۲
هیدرسلیف
ډنمارک
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وگوره!
یــو ځــل خــو دې گــونځو ،دې تندي ته مې ته وگوره
تــه پــه زړه کــافـــر ،د یـار ګـوندي تــه مې ته وگوره
بیا مې الس در واخله ،الس کیې ونیسه ،در یاد یې کړه
لـــږ یې در پــه زړه کــړه ،زړه بـندي ته مې ته وگوره
تــــل یــې ځــــړومــه د واسکـټ پــه چــپــه څــنـډه کې
ستــا پــه الس جوړ شوي ،دې څونډي ته مې ته وگوره
الړې زمــــانـــې او ډیـــر کـــلــونـــه ســره واوښــتــل
تـــــــه ال ځــوانــه تــانـده ،اوس پیري ته مې ته وگوره
غـم جـفا ځوان گـرځي الس یـو کړي زه یې زوړ کړمه
دوی را نـــوي کــیــږي ،اوس پــیـري ته مې ته وگوره
۲۰۱۷/۱۰/۱۰
هیدرسلیف
ډنمارک
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لمر والړ ،سپوږمۍ زغلي او زه زغلم
نن ( )۲۰۱۷/۱۰/۱۷مې یو ځل بیا د خپلې خوښې هوا او فضا کې د طبیعت ننداره وکړه ،د
ښکال ننداره مې وکړه ،هغه هم د مني ښکال .په ونو کې ،په مځکه او هوا کې د شنو ،سرو او
زیړو پاڼو گډا ،لوبې او له یو بل سره د مخه ښې ننداره مې په هر قدم کې وکړه.
له سهارنۍ منډې او چکر نه بیرته کور ته راستنیدم چې د الرې په اوږدوکې ،د خپل کلي په یوه
څنډه کې لمر خپلو لیدو ته میلمه کړم او څه یې راته وویل .سرې وړانگې مې د سترگو پر پرده
را خورې شوې ،چې پاس مې وکتل ،ومې لیدل چې پرته له شر و شور نه ،لمر له اورو سره
خپـړې لگوي ،تورو او سپینو وریځو الس سره یو کړی و ،هره شیبه یې د لمر گریوانه ته الس
اچاوه او نه یې غوښتل چې د لمر زرینې وړانگې د مځکې مخلوق ،ونې او شنیلي ونازوي .ما
د خپل موبایل د آرشیف لگولی موزیک غلی کړ او تر څو مې چې تیلیفون عکس اخستلو ته
چمتو کاوه ،د وریځو لښکر د لمر مخه ډب کړه.
له ځان سره مې وویل :زوی یې لوی کړې ،ژوند هم همداسې د سترگو رپ کې تیریـږي او تر
څو چې ته خپلې غوښتنې ته ځان ورجوړوې  ،هغه بیا له السه وتلې وي .کتل مې چې لمر بیا
خپل مخ راښکاره کړ ،ما په بیـړه څو عکسونه ور نه واخستل:

کله مې چې دا عکسونه په خپل موبایل کې خوندي کړل ،نو مې له لمر سره د دیالوگ شیبه په
دې تور انځور کړه:

یو ځل مې د الس ورغوی وگوره!
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لمر والړ ،سپوږمۍ زغلي او زه زغلم
لمر والړ ،سپـوږمۍ زغلي او زه زغـلم
دوی خو یو څه کــانـدي ،زه په څه زغلم
لـمـر مې وپـوښته چې سـور په منـډو یې
تـې داسـې گــڼــې ،کــنـې زه نـــه زغـلم
۲۰۱۷/۱۰/۱۷
هیرسلیف
ډنمارک

یو ځل مې د الس ورغوی وگوره!
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درځه همدا دې بس دي!
زه دې د حسن گدایی ته ناست وم
شیبې ،ساتونه او څو ورځې الړې
خو ته راپـېـښه نه شوې
وروسته له اوږد انتظار
چې کله راغلې،
په خندا وې،
تا هر څه ته کتل،
خو زه دې و نه لیدم
زه بېنوا ،کچکول مې تش پاتې شو
چې مې په وږو سترگو تا پسې کتل او کتل
نو مې له سترگو نه یو دوه بېنوا څاڅکي توی شول
بینوا څاڅکو ویل:
درځه همدا دې بس دي!
۲۰۱۷/۱۰/۱۷
هیدرسلیف
ډنمارک

یو ځل مې د الس ورغوی وگوره!
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پښتون الال
گـــوره چې تــقــدیــر تــه څـــه و نـــه وایي
ویــنـې دي ،پــه ستـرگـو کې تصویر یې دی
بـــل څه مــخ تـه نـه ورځي ،تــقـدیر یې دی
ژونــــد او آرامــتــیــا تــه یې شا کــــړې ده
بـــل څـــه نـه راځي ،بس یو شوگیر یې دی
بـــل چې گــنــاه وکــړي ،ده تــې ولــیـــږي
ښــه پــه بــــدو الړ شـــي ،دا تـعبیر یې دی
تــــلـلې ده خــــوښــي او کــــــډه شـــوې ده
نــور چــې قــتـل وکـړي ،دلته ویــر یې دی
گـــوره چې تــقــدیــر تــه څـــه و نـــه وایي
ده چې پر ځان بار کړ ،خپل تـقصیر یې دی
۲۰۱۴/۰۳/۱۱
هیدرسلیف
ډنمارک

رنگ به زیړه پاڼه کړم،
خزان ته به یې وسپارم
ځان به سمنـدر ته کـړم ،تـوپان ته به یې وسپارم
رنگ به زیـړه پاڼه کړم ،خزان ته به یې وسپارم
دا ځل نـنـواتو او زاریـو تـه کـه غــوږ نه شـوې
سر به له غـره ووهـم ،چـوگان ته به یې وسپارم
۲۰۱۷/۱۰/۲۴
هیدرسلیف
ډنمارک

یو ځل مې د الس ورغوی وگوره!
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شـپـه ورځ مــیـلـمه اوس د ژړا یـمه زه
تـــورو وهــلی لـــه هـــر خــوا یـمـه زه
هــم مـالمــت تــر خــپـل مـوال یـمـه زه
اوښکــو او ویـنــو نه خـالصی نـــه لرم
تــر ستــوني ډوب په کـومـه څـا یمه زه
چـغـې وهــم پــه نـــامــــالــومــې پـــتې
هـم شـپـه ،هــم ورځ پـه واویــال یمه زه
یـــوازې تــه یــې چې مې غږ در رسي
لــه نــورو خــلکــو اوس جــال یـمـه زه
کریغې مې دومره لوړې شوې دي اوس
ځــان راتــه ښـکـاري چــې بـال یـمه زه
د پــــټــــولـــو څـــه راپـــاتـې نـــــه دي
وټـــول عــالــم تــه هــــویــــدا یـــمه زه
نـورو ته ،خـدای پوهیـږي څنگه ښکارم
د مـیــنې کــار کـــې بــیــنـوا یـــمــه زه
ځـــوانــي او عــمـر رانــه مـنـډې وهي
یــاران هــم نــه شـتـه تـرې جال یمه زه
خــنـدا خــوښی هــم کـــډه شــوي رانــه
شـپـه ورځ مــیـلـمه اوس د ژړا یـمه زه
۲۰۱۷/۱۰/۳۰
هیدرسلیف
ډنمارک
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یو سری ،اوه سری ،اویا سری
ښامار چې راغی ښار ته غلی
له یوه سر ،سره
ټول غلي ناست وو
چا څه و نه ویل
څو غلي ناست یې چې تر ستوني تیر کړل
په خوشالۍ سره اوه سری شولو
خلکو رڼې ،رڼې کتل
او بیا یې هم څه نه وې
بیا یې تر ستوني کلی تیر کړ
او اوه سری اویا سری شولو
اوس له اویاوو خولو نه
اویا اورونه شیندي
ژوند یې د زهرو گوټ کړ
او ټول ښاریان یې ورته ودرول
ښاریان که غواړي که نه غواړي
خامخا به دا گوټونه کوي
کرار دې غلي کینې
او خپل جامونه دې پر سر اړوي
۲۰۱۷/۱۱/۰۲
هیدرسلیف
ډنمارک

یو ځل مې د الس ورغوی وگوره!
85
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تازه مـو پـریښي دي،
روان یـو په ورستو پسې ځو

پـه زړه ،پـه مینه مـو پـوره نه کـړه ،پـه شـتـو پسې ځو
گـل گـلستان پــریــږدو ،بــیـدیـا تـه پـــه ازغـو پسې ځو
د نــا پـوهـۍ او جـهـالت خـپسه پــریــــوتـې پــر مـــوږ
کـور نعـمـتـونو څخه ډک ،خـو مـوږ پـــیـرزو پسې ځو
د نـور عـالـم نـنــداره وکـړه چــې پــر کــومـــه درومي
مــوږ پـوهــه پــریـښې ده ،روان زړو کـــیسو پسې ځو
لکـه ړانـــده د الر ،بــې الرې تــوپـــیـر نــه شـو کـوی
تـازه مـو پـریـښي دي ،روان یـــو پــه ورستـو پسې ځو
مـــوږه نـړۍ تـه لـه یـو ډیــر واړه سـوري نــه گـــورو
پـوهې تـدبـیـر تـــه مـو شا کـړې ،پــه جـــذبـو پسې ځو
خـپـله مـو کـړي نه بل چـا ،چې اور او ویـنـــو کـې یـو
سیــخـه الر پــاتـې ده ،روان یـــو پــــه کـــږو پسې ځو
کــه اوښان نــه وي کـجاوې په خپله تالی خـــو نـه شي
کــاروان مـو پـریـښی دی ،روان یـــو کـجـاوو پسې ځو
ښیگــڼــه الړه مــــروره شـــولـــه نــــــور نــــه راځـي
دا څـــه راوشــول چې ښـــه پــاتــې تـیـروتــو پسې ځو
په ټــول تاریخ کې مـو سر لـوړ و هسکه غاړه وو تــل
نـا څـاپـه څــه تـنــدر را پـیـښ ،چې خـمـیــدو پسې ځو
داسې یــوه ورځې څـه ونــه شــول چې شکـــر وکــړو

یو ځل مې د الس ورغوی وگوره!
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شــاکــر خـو نـه یـــو ،سـر گـردانه اسـویـلـــو پسې ځو
نــور عــالـــمــــونـــــه قـسمـتـونـه بــدلـــوي روان وي
مـــوږه خــولــه پــټــي یـو ،اسیـر یو ،قسـمتـو پسې ځو
د پـــوهـې زور تـه تـنــدرونه هـــم خـپـل سـر ټـیـټـوي
مـــوږه تــقـدیـر تـــه یـــو تسلـیــم او تــنــدرو پسې ځو
د غـڼـې تــار بانــدېی تــړو او د بـــاد مــخـې تـې ږدو
ژونـد مـو هـوا تــه دی سـپـارلی ،تـقــدیــــرو پسې ځو
ځای پر ځای ناست یو حرکت او خوځون نه لرو موږ
الس مــو اسمان تـه دی نـیــولی ،بــیـا شـمـلو پسې ځو
مـنـډې وهـو پــه هـغـه څــه پسې چې هـیـڅ هـم نه دي
خپل ویــاړ مو پریښی دی روان یـو په خـازو پسې ځو
گــــورئ را وگــــرځئ غــلــتـه ده چـې ځــئ ورپـسې
تــاســو پــوه نــه یـئ ،اوس روان یـو توطـیو پسې ځو
د مــچ د سـر پـه انـــدازه هـم عـقـل نــه شته موږ کـې
هــم سـولـه غــواړو ،هــم روان یـو مــردکـو پسې ځو
زه بـــه هــم غـلی شـم د تاسو پــه څیر غــلی بــه شـم
خـو تاسو پــوه شئ چې مــوږ ځو ،تبا کــیدو پسې ځو
نــور بــه هــم پــاتـې تــمــدن او پـرمختگ ځــینې شو
د وړانــدې تگ فکــر مو پــریـښی ،اندیـښنـو پسې ځو
زړگی مـــې وچـاود لـه دې خـلکـو او دې فکــر سـره
نـور وړانــدې درومي ،مـوږ په تیرو زمـانـو پسې ځو
۲۰۱۷/۱۱/۰۸
هیدرسلیف
ډنمارک
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ډالۍ
پر زړه،
پر ذهن مې
د ویر څپې نن بیا راغلي
لږه موسکا دې
باد څپو کې
په ډالۍ کې راکړه
چې لږ دمه شمه پرې
۲۰۱۳/۰۹/۲۴
هیدر سلیف
ډنمارک

چـوپـتـیا
چـوپـتـیا نه غـږ راځي ،دې خلکـو نه ،نه
تـیـــږو نه ځـوږ راځي ،دې خـلکو نه ،نه
ټـول خلک گونگ دي ،زمانـه گونگـه ده
چیغې له دروږ ۱راځي ،دې خلکو نه ،نه
۲۰۱۷/۱۱/۰۹
هیدرسلیف
ډنمارک
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 ۱ــ دروږ = دروږی :هغه غواوې چې د نذر له پاره ټاکلې شوې وي.
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زما به له خوښي نه زړه درمـنډې کړي
رابــه شې ،بـیا رابـه شې ،پـخال بـــه شې
مـا تــه چې وگــورې ،پــــه خـنـدا به شې
زمـا بـاڼـه او ستـرگـې بــه ســـالم وکړي
ستا بـاړخـو او شونــډې بــه کــالم وکړي
تـه بـه نـور څـه نـه وایـې مسکۍ بــه شې
تـانــده لــکــه لـــښـتـه او تــنـکۍ بــه شې
ښې خـولـې بـه ستا پـر ټـنـډه مـنـډې کړي
زما به لـه خوښي نـه زړه درمـنـډې کړي
و بــې نـیسـې تـــــه پــلـــو کـې غــلی ښه
را بــېــولـې بــیــرتــــه پـــه الر پـــلی تـه
ستـا زړه بــه گـوگل کــې گـالن وســپـړي
زما زړه به خوښۍ نه ښه ډیــر ورغـــړي
الړ بـــه شـو لـه نـــرخ د زمــانې نــه پـټ
جـــوړه بـــه د مــینې دنــیـا ګـۍ پـــه مـټ
ستـا لـه خـولې چې نـن د مـیـنې سـاز وشو
نــوی ژونــد شــو ،بــیـا نــوی آغــاز وشو
۲۰۱۷/۱۱/۱۲
هیدرسلیف
ډنمارک
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سـتـړې نـــړۍ
سـتـړې نـــړۍ ده ،ستـــړیــوي یــې پسې
چې څِ نگ یې غواړي ،څرخوي یې پسې
کــه څـوک ورتــو وایي کـاکـا څه کوې؟
ځــواب یــې لـنـډ وي ،لـنـډوي یــې پسې
۲۰۱۷/۱۱/۱۶
هیدرسلیف
ډنمارک
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انسان ،وینه او مځکه
او نه پوهیږو موږ هیڅ
چې مځکه ژبه لري
آغه دی چیغې وهي وایي:
نور یې نه شم زغمی
د انسان سره وینه مې ډیر زوروي
انسانه خدای ته گوره!
نوره خړوبه یمه
نور ه یې نه شم لیدای
نوره یې نه شم زغمی
نوره یې مه تویوه
۲۰۱۷/۱۱/۲۳
هیدر سلیف
ډنمارک

د ژړا حق
ونې خو ټولې پر ځان ژاړي
چې دوی غوڅې شولې
زما هم هر اندام غوڅ شوی
خو ژړلی نه شم
ګوره چې ونې هم ال ښې دي تر ما
پر خپل دا پرې اندام ژړالي خو شي
زه ال ژړلی نه شم
د ژړا حق اخستل شوی له ما
۲۰۱۷/۱۱/۲۴
هیدرسلیف
ډنمارک
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کنگل
ټول یم کنگل شوی ،څه را پاتې نه
خوله مې او غوږنه مې
ژبه ،هم هډونه مې
داسې کنگل شوي چې خوځیږي نه
بس یو مې ماغزه او بل مې دوې سترگې
پاتې له کنگله دي
دوی هم د چا الر څاري
څو تورې مې پاتې ال ککره کې
څو جملې دي پاتې ال په بره کې
دا چې سره وپیي
دوی به هم کنگل شي نور
۲۰۱۷/۱۱/۲۴
هیدرسلیف
ډنمارک

دوه دیوان
مخکې د تخنیک لوی دیـو په منډه دی
شا ته د وحشت دیو پروت په ټـنډه دی
زما وطـن او خـلک څه جـالـو کې گـیر
خام تار کې ژوند نښتی او په څـنډه دی
۲۰۱۷/۱۱/۲۶
هیدرسلیف
ډنمارک
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داســې حــال پــر ما راغلی
پــه کې هـیـڅ نه شومه غلی
تــه یــې اور کــه یــې اوبــه
پـــه دې پـــوه نــه شـومه زه
ځـمکــنی کــه اسـمــانــی یې
ته مې خپل که کوم پردی یې
کله اور شې چې مې سـوځې
شـم لــمــبــه لــکـه پـیـلـوځې
بــیـا اوبــــه شــې د رحــمت
ورکــــوې را نـــــه زحــمت
پــــاس مې بـوزې پـالزو ته
بـیا مې واچــــوې لـمـبــو ته
داســې حــال پــر ما راغلی
پــه کې هـیـڅ نه شومه غلی
هــره ســا ادلـون بـدلـون دی
ښـــه عـذاب او بـیا للون۱دی
۲۰۱۷/۱۲/۰۶
هیدرسلیف
ډنمارک
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 ۱ــ کوشش ،هڅه
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وږی میلمه
افغان کوربه
جگړه میلمه ده زموږ
موږ د پښتو پر برید والړ یو
د رگ وینې
او د څو زلمو سرونه پرې خورو
دا ښایسته ډیره موده
موږ په تیار دسترخوان
دغه خونخوار میلمه ته
لس نه ،شل نه
سل زر سرونه ایښي
میلمه ال موړ نه دی
پوښتنه کوي:
دیگي کې بل څه نه شته؟
د پښتانه او کوربانه په دود موږ غلي ورته
د جهالت نیلی مو زین
موږ پرې سپاره
په کونه گرد تاویږو
۲۰۱۷/۱۲/۰۶
هیدرسلیف
ډنمارک
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د حسن سکه
تا ته ،ستا حسن ته سپوږمۍ زړه تنگې
د حسادت اور کې یې ځان وسیځه
شا و خوا کلی ،چم گاونډ او خلک
د تا د حسن خزانې نه ال خبر هم نه دي
ښه ،نا خبره دې وي
د تا د حسن د سکې په ارزښت
سپوږمۍ خبره ده
او زه خبر یم
هغې خو ځان وسیځه
زه دې په مینه کې گلزار ،گلزار یم
او ستا د حسن سکه زړه کې ساتم
ځکه شتمن تر ټولو خلکو یمه
۲۰۱۷/۱۲/۱۱
هیدرسلیف
ډنمارک
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مــوږ تــه بــریالی دی زمــوږ قـــام دې وي
ګــوره چې ښه پــام دې وي او پــام دې وي
یو وخت نه ،سهار او «شام و دام» دې وي
تـــه یې چــې خــام اخــلې ،نــو در وایـېخله
داســې یــې و نــه گــڼـې چې خـــام دې وي
زه خـــو یـې گــڼـمـه چــې بــــری مـــو دی
تې چې بــری نــه گــڼـې ،سـتـا کـام دې وي
تــا تــه کـه نــاکــام وي ،خود بې مات گـڼې
مــوږ تــه بــریالی دی زمــوږ قـــام دې وي
ما ته غــاړه هسک لکه غـر درنــد ښکاري
تـا تــه کــه ناکـام وي ،نـــو نـاکــام دې وي
تــه وایي یــو څــه ،زه بـل ،زمـــان یــوبــل
پاس خـو شیـن اسمان دی تـا ته بـام دې وي
۲۰۱۷/۱۱/۱۷
هیدرسلیف
ډنمارک
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چیرې چې کرکه نه وي
له مودو اوږد انتظار
چې بیا په مخه راغلې
پر زړه مې ټپ د نظر
له خونده ویلې شومه
مزې ،مزې وې چې بیا
سترگې په سترگو شولو
چې مې له لرې لیدې
په یاد کیدې مې وعدې
نو بیا به کله یو ځل
ښه مخامخ شوو سره
چې نظر وجنگوو
سترگې خبرې وکړي
مینه وزرې وکړي
له دې بې مینې کلي
په کوم بل لور والوزو
چیرې چې کرکه نه وي
خلک خو پریږده،
چې څاروي او شنلي
یو بل ته غاړه وزي
۲۰۱۷/۱۲/۱۲
هیدرسلیف
ډنمارک
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دا دی باران ودرید
د فرید باراني مرگ
د  ۲۰۱۷کال د دسمبر په څوارلسمه ( )۱۴نور ډاډه شوم چې فرید باراني مړ دی او د پښتو شعر
له غره نه یوه پخه او مرمرینه تیږه ښکته را ولویده .خپل آرشیف مې پرانست ،د ده نوم مې
کلیک کړ چې عسکونه او شعرونه یې له نظره تیر کړم .څو ټوټې شعرونه مې یې چې له نظره
تیر کړل ،څیره یې له ببرې ږیرې او د ده د شعر د لغاتو له لښکر سره ،زما د سترگو د کړکۍ
تر مخې تیر راتیر شول ،بیا مې یې کوم بل شعر ته نظر وکړ ،د شعرونو بیتونه ته او د شعرونو
تورو ته مې ژړا راغله او دا څلوریزه مې ورته ولیکله:

فرید باراني

اهدا:
فرید باراني ته!

دا دی باران ودرید
شعــرونـو وژاړئ ،شـاعـر مـو نه شته
بـاراني نـه شته او مـاهــر مـو نـه شته
د تاسو هــر تـوري نــه اوښکـې څاڅي
فرید خو الړو اوس خاطـر مـو نـه شته
۲۰۱۷/۱۲/۱۴
هیدر سلیف
ډنمارک
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څو ورځې کیږي ځنازه یې پر اوږو گرځوم
(فرید باراني ته)
دوې ورځې کیـږي ناست یم لیکم ورته
لکه شیرام چې د چنار پر پاڼو تیر شي داسې
په مالمتو سترگو
د باراني د شعر دفتر اړوم
کله په بله پاڼه
منگولې خښې کړم یو څه ولیکم
کله د ویر څپې غالبې شي او الندې مې کړي
دوې ورځې کیـږي ناست یم لیکم ورته
نه مې مال درد کوي،
نه مې په پښو کې خوږ شته
زما د زړه اوږې رازوړندې شوې ،خوږې شولې
څو ورځې کیـږي ځنازه یې پر اوږو گرځوم
۲۰۱۸/۰۱/۰۴
هیدرسلیف
ډنمارک
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ما اړولې د زاړه کتاب زړې ورقې
پاس مې پر سر باندې اسمان غوریـږي
او الندې مځکه باندې ځای نه لرم
په دې اله گوله کې
چې مې کتل الس کې مې زوړ کتاب و
ما اړولې د زاړه کتاب زړې ورقې
د فال په نیت چې د راتلو او قدمو غږ به دې کله راځي
۲۰۱۸/۰۱/۰۶
هیدرسلیف
ډنمارک
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د شاعـر لنډه بیوگرافي:
پوهندوی محمد آصف بهاند د محمد عمر زوی،
د ۱۹۵۷م کال د دسمبر په ۲۳مه نیټه د کابل د
چهاردهي په شکرهللا خان نومي کلي کې
زیږیدلی دی .لومړنۍ زده کړې یې د کابل د
عالوالدین په تجربوي ښوونځي کې کړي دي،
بیا یې د کابل په محمود طرزي لیسه کې خپلو
زده کړو ته دوام ورکړ ،خو دولسم ټولګی یې
د میدان ښار د نرخ په لیسه کې پای ته ورساوه.
د  ۱۳۵۵کال د حمل په میاشت کې یې د کابل
پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې لوړې
زده کړې پیل کړې او په  ۱۳۵۸کال یې د
لیسانس سند تر السه کړ .له فراغت نه
وروسته د کابل د روښان په دارالمعلمین کې
د ښوونکي په توګه ومنل شو.
په  ۱۳۶۰کال په ژمي کې د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي په علمي کدر کې ومنل شو .په
 ۱۳۶۶کال کې یې د استاد صدیق روهي په الرښوونې د ماسترۍ د تیزس دفاع وکړه.
آصف بهاند له  ۱۳۵۶کال راهیسې شعر وایي ،نوی شعر ډیر لیکي ،کله ،کله یوه نیمه غزله او
قصیده هم لیکي .په سل ګونو علمي تحقیقي مقالې ،شعرونه او کتابونه یې په هیواد کې دننه او
له هیواد څخه د باندې په معتبرو علمي مجلو او بریښنایي خپرونو کې نشر شوي دي.
د هجري شمسي نېـټې په شپـ یتمه لسیزه کې د څو کلونو له پاره د کابل پوهنتون د علمي مجلې
(اجتماعي علوم) د مرستیالۍ دنده ورله غاړې وه.
دغه راز د هجري شمسي نیټې په شپیتمه لسیزه کې د اوږدې مودې له پاره د رادیو افغانستان د
روزنې ادارې د علمي پروګرام «موږ او اوریدونکي» لیکوال پاتې شوی دی.
آصف بهاند د افغانستان د لیکوالو ټولنې د مرکزي شورا غړی و.
په هیواد کې دننه او له هیواد څخه د باندې یې په لسګونو علمي او فرهنګي سمینارونو کې ګډون
کړی ،مقالې یې ورته لیکلي دي او په یادو سیمینارونو کې یې لوستي دي.
په ماسکو کې د اوږدې مودې له پاره د افغانستان د فرهنګ ټولنې د منشیتوب او د یادې ټولنې
د ادبیاتو د څانګې مسولیتونه ورله غاړې وو.
د سویدن په بیالبیلو ښارونو کې ،د سویدن هیواد او په سویدن کې د میشتو افغانانو د فرهنګي
ټولنو له خوا د مورنۍ ژبې سیمینارونو ته بلل شوی او د یو لکچرر په صفت یې کارنده او فعاله
برخه په کې اخیستې ،مقالې یې ورته لیکلي دي او له سکندنویایي هیوادونو څخه د مورنۍ ژبې
له راغلو ښوونکو سره یې د مورنۍ ژبې پر ستونزو او په پردي چاپیلایر کې د مورنۍ ژبې د
زده کړې او ساتلو پر ستونزو او د حل پر الرو چارو غږیدلی ،مشورې یې ورسره کړي او د
سویدن په ستاکهولم ،یوتیبوري او مالمو ښارونو کې یې ګڼ لکچرونه وړاندې کړي دي.
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آصف بهاند د خپل ادبي فعالیت په اوږدوکې دغه علمي کارونه تر سره کړي دي:
 ۱ـ پښتو ادب له  ۱۲۵۰څخه تر ۱۲۹۷پورې (د لیسانس دورې مونوګراف)،
 ۲ـ شعر د پښتو کالسیکو شاعرانو له نظره (د پوهنیارۍ علمي رتبې ته د لوړیدو له پاره علمي
اثر)،
 ۳ـ د معاصر پښتو شعر شکل او مضمون (د پوهنملۍ علمي رتبې ته د لوړیدو له پاره علمي
اثر)،
 ۴ـ په پښتو شعر کې د انځور او تخیـ یل مسأ له (د پوهندویۍ علمي رتبې ته د لوړیدو له پاره
علمي اثر)،
 ۵ـ د پښتو ژبې ګرامر او ادب ،لومړی کتاب ،د کابل پوهنتون د نا پـښتو څانګو له پاره درسي
کتاب (ګستـتـنر چاپ)،
 ۶ـ د پښتو ژبې ګرامر او ادب ،دویم کتاب ،د کابل پوهنتون نا پښتو څانګو له پاره درسي کتاب
(کستـتـنرچاپ)،
 ۷ـ د پښتو ژبې ګرامر او ادب ،دریم کتاب ،د کابل پوهنتون د نا پښتو څانګو درسي کتاب
(ګستـتـنرچاپ)،
 ۸ـ د پښتو ادبیاتو د لرغونې دورې منظوم متون ،د پښتو څانګې درسي کتاب (ګستـتـنرچاپ)،
 ۹ـ د پښتو ادبیاتو د اوسنۍ دورې منظوم متون ،د پښتوڅانګې درسي کتاب (ګستـتـنرچاپ)،
 ۱۰ـ د خوشال د دستارنامې منتخبات ،د پښتو څانګې درسي کتاب (کستـتـنرچاپ)،
 ۱۱ـ د کوچنیانو ادبیات ،د چاپ او خپرونو د دولتي کومیټې له خوا په  ۱۳۶۶کال کې خپورشوی
دی او دویمه درجه مطبوعاتي جایزه یې ګټلې ده،
 ۱۲ـ مروره مځکه (د شعرونو ټولګه)  ،په  ۲۰۰۹کال په کابل کې د دانش خپرندویې ټولنې له
خوا خپره شوی ده،
 ۱۳ـ الرورکي الرویان ،لومړی ځل په  ۱۳۹۱کال کې چاپ شوی دی ،مومند خپرندویې ټولنې
خپور کړی دی او دویم ځل د  ۲۰۱۷کال په جوالی کې په افغان جرمن آنالین کې پر لیکه
شوی دی،
 ۱۴ــ د سمندر وړه ښاپیرۍ ،لیکوال :هانس کریستین اندرسن ،ژباړن :آصف بهاند ،په ۲۰۱۸
کال په کابل کې چاپ شوی دی ،مومند خپرندویې ټولنې په جالل آباد کې خپور کړی دی،
 ۱۵ــ د سمندر وړه ښاپیرۍ او نه ( )۹نورې کیسې ،لیکوال :هانس کریستین اندرسن ،ژباړن:
آصف بهاند ،د  ۲۰۱۸کال په جنوري کې په افغان جرمن آنالین کې پر لیکه شوی دی،

 ۱۶ــ لنډۍ او د ثبتولو ستونزه ، ،د  ۲۰۱۸کال په جون کې په افغان جرمن آنالین کې پر لیکه
شوی دی،
 ۱۷ــ د کوچنیانو ادبیات (،د کوچنیانو ادبیات ،تاریخي پس منظر ،اوسنی حالت) دویم ټوک ،د
دوه زره اوه لسم ( )۲۰۱۷کال په اگست کې ،په افغان جرمن آنالین پورتال کې پر لیکه شوی
دی،
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 ۱۸ــ د باران سیوری (د شعرونو ټولگه) ، ،د  ۲۰۱۸کال په اکتوبر میاشت کې په افغان جرمن
آنالین کې پر لیکه شوې ده،
 ۱۹ــ د تعلیم ډیوه او د نوي نسل روزنه (د مقالو ټولگه) ،د  ۲۰۱۹کال په فبرورۍ میاشت کې،
په افغان جرمن آنالین پورتال کې پر لیکه شوی دی،
 ۲۰ــ د امپراتور نوې جامې او شپږ نورې کیسې ،لیکوال :هانس کریستین اندرسن ،ژباړن:
آصف بهاند ،د  ۲۰۱۹کال په می میاشت کې په افغان جرمن آنالین کې پر لیکه شوی دی،
 ۲۱ــ د افغانستان له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي ستونزه (د مقالو ټولگه) ،د ۲۰۱۹
م کال په سپتمبر میاشت کې ،په افغان انالین پورتال کې پر لیکه شوی دی.
 ۲۲ــ د ډنمارګي فرهنگ څو غوره بېلگې (د ډنمارک او ډنمارکیانو په باب د مقالو ټولګه)،
لومړی ټوک ،د  ۲۰۲۰م کال په جنورۍ میاشت کې ،په افغان انالین پورتال کې پر لیکه شوی
دی.
 ۲۳ــ یو ځل مې د الس ورغوی وگوره! (شعري ټولگه) ،همدا اثر.
چاپ یا آنالین کولو ته تیار:
ــ د شعرونو دوې ټولگې،
ــ او درې عنوانه څیړنیز کتابونه.
پوهندوی آصف بهاند اوسمهال د ډنمارک په هیواد کې ژوند کوي او لکه پخوا په فرهنګي کارونو
کې فعال دی ،خپلو څیړنیزو او تخلیقي کارونو ته دوام ور کوي.
پای

